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Abstract 

The aim of this study was to investigate the leaving care services provided to youth leaving 

residential care in Sweden. Through the use of qualitative research interviews residential 

care workers perception of what practical and emotional needs youth leaving care have, 

and whether current aftercare services meet these needs, were examined. The study further 

sought to compare the swedish and english leaving care services. The main findings of the 

study were that the residential care workers interviewed expressed that they had a good 

working relationship with the local social services and that they through the residential 

care services were able to provide some degree of aftercare. They further identified 

loneliness as the most prominent emotional need of youth had after leaving care. The most 

pressing practical need youth leaving care were described as help concerning apartment 

and job searching, how and when to pay bills as well as managing a budget. The residential 

care staff further conveyed a wish for a higher degree of regulation surrounding aftercare 

services. Their main reasoning was to assure that youth leaving care received aftercare 

regardless of the economic situation of the local municipalities.  
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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Johan Kejerfors för hans konstruktiva kritik samt hans lugna 

och uppmuntrande stöd genom hela denna forskningsprocess. 

 

Vi vill även tacka våra respondenter som har delat med sig av sin tid och sina erfarenheter.  
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1. Inledning 

Internationell forskning har visat att ungdomar som lämnar samhällsvård riskerar att bli 

socialt exkluderade (se exempelvis Broad 2005 eller Stein 2006a). Enligt 

Nationalencyklopedin (2010) inbegriper social exklusion "fattigdom och marginalisering 

som går utöver den rent ekonomiska situationen, för att framhäva att en socialt utestängd 

person som utöver social utsatthet inte heller är delaktig i det sociala liv som över tid 

etablerats som norm i ett land”. Gruppen ungdomar som lämnar samhällsvård för att 

etablera sig på egen hand på vuxenlivets arenor har större risk än jämnåriga generellt, att 

bli hemlösa, arbetslösa, tonårsföräldrar, få psykiatrisk problematik, ha låg utbildningsnivå 

och förtidig död (Broad, 2005 se även Stein 2006a, Thomas 2005 och Vinnerljung & 

Sallnäs 2008).  

 

Ungdomar som lämnar samhällsvård vid 18 års ålder har vidare inte bara en övergång från 

vård till självständigt liv att hantera utan befinner sig även i en övergång mellan ungdom 

och vuxenlivet (se exempelvis Stein 2006a). Denna övergång mellan ungdom och vuxenliv 

är en fas som alla ungdomar går igenom, och forskningen under de senaste decennierna 

visar på att denna fas blivit förlängd (Osgood, Foster, Flanagen & Ruth 2005). Samma 

forskning visar att ungdomar i västvärlden i allmänhet träder in i vuxenlivet allt senare 

jämfört med för 20 år sedan, och kan ofta bo kvar hemma, återvända hem eller få 

ekonomisk support av sina föräldrar långt in i 20-årsåldern.  Ungdomar över 18 år som 

lämnar samhällsvård passar dock inte in i den här bilden. De har till skillnad från övriga 

jämnåriga ungdomar oftast inte samma möjligheter att söka stöd, varken ekonomiskt eller 

emotionellt, hos sina föräldrar (se exempelvis Thomas 2005). De befinner sig därmed i en 

extra sårbar situation då de saknar skyddsnät om det oväntade skulle inträffa (Thomas 

2005). Dessa ungdomar genomgår ofta en komprimerad och accelererad övergång till 

vuxenlivet (Höjer & Sjöblom 2009).  

 

För ungdomar generellt är det ofta föräldrarna som ansvarar för att ge de verktyg och 

resurser ungdomarna behöver för att klara sig. För de samhällsplacerade ungdomarna har 

samhället tagit över ”föräldraskapet”, men när ungdomarna fyller 18 år släpper samhällets 

institutioner ansvaret, vilket leder till att dessa ungdomar står utan varken samhällets eller 

föräldrarnas stöd (Höjer & Sjöblom 2009). Vems ansvar är det att se till att dessa 

ungdomar blir väletablerade i samhället? 
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I England är denna känsliga övergång för ungdomar som lämnar samhällsvård och ska 

etablera sig på vuxenlivets arenor ett känt samhällsproblem och utslussning och eftervård 

har fått mycket uppmärksamhet (se exempelvis Stein 2006a). Denna uppmärksamhet 

kulminerade i Children (Leaving Care) Act 2000, en lag som noggrant reglerar 

socialnämndens ansvar för att stödja ungdomarna på väg ut i vuxenlivet (Broad 2005).  

 

I Sverige har fenomenet fått mindre uppmärksamhet och för samhällsplacerade ungdomar 

finns idag ingen tydlig enhetlig struktur för utslussning och eftervård (Höjer & Sjöblom 

2009).  Så sent som 2008 kom dock en lagändring i 5:1 Socialtjänstlagen och numera 

uttrycks att "socialnämnden ska i sin omsorg om barn och ungdomar tillgodose det 

särskilda behovet av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna 

hemmet upphört". Det saknas dock närmare riktlinjer om hur denna vård ska utformas 

(Höjer & Sjöblom 2009). På grund av detta är det i dagsläget upp till varje enskilt 

behandlingshem att bestämma om de vill eller inte vill ha med utslussning och eftervård 

som en integrerad del av sitt behandlingsprogram.  

 

Paradoxalt nog finns det en konkret utslussningsprocess för vuxna som lämnar 

kriminalvården (Kriminalvården). Detta väcker frågan varför utslussning och en 

väletablerad plan för återintegrering i samhället anses vara av vikt för vuxna när de lämnar 

kriminalvården, men inte för ungdomar som lämnar samhällsvård?  

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde en strukturerad utslussning och eftervård för 

ungdomar minska risken för att de återfaller i ett kriminellt beteende och blir föremål för 

vård inom kriminalvården (och först då får ta del av stöd och hjälp för ett sunt självständigt 

liv). Med vetskapen om att den statistiska sannolikheten för ungdomar som lämnar 

samhällsvård är att många av dem kommer att återkomma inom kriminalvården (se 

exempelvis Vinnerljung & Sallnäs 2008), samt forskning som pekar på den höga risken för 

social exklusion (Thomas, 2005), kan frågan ställas om samhället bör göra mer för denna 

grupp? Bör den helhetsbild över ungdomars behov som enligt Socialtjänstlagen ska råda 

(1:1 SoL, 5:1 SoL) också sträcka sig utöver själva behandlingstiden för att försäkra sig om 

att ungdomarna efter samhällsvårdens avslutning, kan klara sig på egen hand? Bör Sverige 

följa i Englands fotspår och införa en lag som garanterar att alla ungdomar får hjälp ut i 

samhället? Utifrån den forskning som i dagsläget finns på området som betonar denna 
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grupps förhöjda risk för social exklusion (se exempelvis Thomas 2005, Vinnerljung & 

Sallnäs 2008) är det inte rimligt att även ge dessa ungdomar de pratiska verktyg de behöver 

för att klara sig själva? Lagändringen i SoL visar att intentionen finns att lägga mer fokus 

på denna känsliga och avgörande period, det vill säga övergången till ett mer självständigt 

liv, men ännu saknas närmare struktur, och ansvarsfördelningen är oklar. Hur bör en bra 

reglering av utslussning och eftervård, som stöttar ungdomar i deras försök att etablera sig 

i samhället, vara utformad? 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka utformningen av det utslussnings- och 

eftervårdsarbetet som bedrivs för ungdomar som flyttar från behandlingshem vidare till 

stödboende. Vidare finns ett komparativt syfte där studien söker jämföra de svenska och 

engelska systemen för utslussning och eftervård. De frågor som ska hjälpa till att besvara 

studiens syfte är: 

 

1. I vilken utsträckning erbjuds utslussning och eftervård som en del av behandlings-

utbudet på de aktuella svenska behandlingshemmen?  

2. Vilka behov av praktiskt och emotionellt stöd har ungdomar som lämnar ett 

behandlingshem? 

3. Finns det ett behov av ett striktare regelsystem för utslussnings- och 

eftervårdsprocessen, och vad skulle ett sådant regelsystem i så fall innehålla? 

3. Policy för utslussning och eftervård: svenska och engelska 

förhållanden 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur utslussning och eftervård är reglerat i 

Sverige och England. De lagar som presenteras nedan innefattar ungdomar som varit 

samhällsplacerade. Detta innebär att det handlar om både ungdomar som varit placerade på 

behandlingshem och de som varit fosterhemsplacerade. Detta medför att detta kapitel 

kommer att referera till denna grupp under benämningen samhällsplacerade ungdomar 

istället för att lägga särskilt fokus på ungdomar som lämnar behandlingshem.  Eftersom 

utslussning och eftervård är ett område som det forskats relativt lite om i svenska 
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sammanhang är det intressant att jämföra med ett land med lång erfarenhet. England är ett 

sådant land. Landets lagstiftning kring ungdomar som lämnar samhällsvård utgör även ett 

exempel på internationell policy som bygger på forskning. Vidare har England ett annat 

välfärdssystem än Sverige och det är intressant att undersöka om det svenska 

socialpolitiska skyddsnätet i form av socialförsäkringssystem och gratis 

utbildningsmöjligheter har någon inverkan på ungdomarnas chanser att etablera sig i 

samhället efter avslutad samhällsvård. Kapitlet avslutas med en kort diskussion där sådana 

skillnader mellan svenska och engelska förhållanden diskuteras. Denna diskussion kommer 

sedan att fördjupas ytterligare i analysen av intervjumaterialet då stort fokus kommer att 

ligga på en jämförelse av de engelska och svenska systemen för utslussning och eftervård.  

3.1 Svensk Policy 

Sverige har länge saknat närmare reglering på området utslussning och eftervård av 

ungdomar som lämnar samhällsvård. År 2008 gjordes, som nämndes i inledningen, dock 

ett tillägg till 5:1 Socialtjänstlagen (hädanefter refererad till som SoL) som belyser 

ungdomars behov av stöd när de lämnar samhällsvård. 5:1 SoL uttrycker numera att 

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.” 

Förarbetena till lagändringen i SoL utvecklar inte denna tanke vidare förutom att föreslå att 

Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram allmänna råd för hur stöd till barn och unga bör 

se ut efter avslutad placering (Prop. 2006/07:129). 

 

Andra lagar av intresse för denna grupp ungdomar är Lagen (1990:50) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (härefter hänvisat till som LVU) samt Lagen (1998:603) 

om verkställighet av sluten ungdomsvård (härefter hänvisad till som LSU). Inom varken 

LVU eller LSU finns uttryckliga hänvisningar till utslussning som en viktig del av en 

behandlingsplacering. Det närmaste är när det i § 18 LSU uttrycks att ”Den dömde skall 

tillåtas att vistas utanför det särskilda ungdomshemmet i den utsträckning som kravet på 

samhällsskydd medger, om det bedöms lämpligt för att främja hans anpassning i samhället 

eller det annars finns särskilda skäl. ” 

  

Avsaknaden av reglering på området medför att det inte finns ett vedertaget system för om 

utslussning och eftervård ska finnas som en del av en placering på ett behandlingshem 
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(Höjer & Sjöblom 2009). Det blir därmed upp till det enskilda behandlingshem at välja om 

de vill inkludera utslussning och eftervård som en del i sitt behandlingsutbud.  

3.2 Engelsk Policy 

I England finns sedan 2000 ett detaljerat regelverk som styr utslussning och eftervård för 

de ungdomar som lämnar samhällsvård, Children (Leaving Care) Act 2000. Denna lag 

förstärker de rättigheter och stöd ungdomar har rätt till när de lämnar samhällsvård. Lagen 

är en uppföljare till Children Act 1989. Lagen har utformats efter forskningsresultat på 

området och uppmanar socialarbetare att se på sin roll i ungdomens liv som ett slags 

corporate parent (samhällsförälder, egen översättning) (Brammer 2009). 

  

Enligt Children (Leaving Care) Act 2000 ska varje samhällsplacerad ungdom vid 16 års 

ålder ha en individuellt utformad Pathway Plan (framtidsplanering, egen översättning). 

Denna plan ska i detalj redovisa för vilka steg samhället ska ta för att hjälpa ungdomen i 

övergången från samhällsplacering till ett självständigt liv. Lagen delar in berörda 

ungdomar i tre kategorier: berättigade ungdomar (16-17 åringar som befinner sig i 

samhällsvård) relevanta ungdomar (ungdomar i utslussningsprocessen) och före detta 

relevanta ungdomar (de ungdomar som var berättigade eller relevanta före dem fyllde 

18år) (egna översättningar). Utöver detta erhåller ungdomen en personal advisor (härefter 

refererad till som personligt ombud) som har i uppdrag att försöka skapa en bra relation 

med ungdomen och stötta denna i implementeringen av dess Pathway Plan. Det vill säga 

hjälpa ungdomen i övergången från samhällsvård till ett självständigt liv. Pathway Plans 

(Brammer 2009 s. 304) bygger vidare på ungdomens vårdplan och redovisar i detalj för:  

  

 Ungdomens boendesituation efter utslussning. 

 En detaljerad plan över den utbildning eller praktik ungdomen ska få. 

 Hur den lokala myndigheten ska stötta ungdomen i arbetssökande eller sökande 

efter annan meningsfull sysselsättning. 

 Hur ungdomen ska få stöd i att etablera och upprätthålla goda kontakter med familj 

och övrigt socialt nätverk. 

 Social färdighetsträning (inbegriper praktiska och sociala färdigheter) ungdomen 

behöver genomgå för att leva självständigt. 

 I vilken form ungdomen ska erhålla ekonomisk support, med särskild fokus på 

boende och underhållsbehov. 
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 Hur ungdomens vårdbehov ska uppnås (detta inbegriper eventuella behov av 

psykiatrisk support). 

 En beredskapsplan som noga redovisar för steg som ska tas vid tillfället att den 

ursprungliga planen visar sig ineffektiv att möta ungdomens behov. 

 

Specialiserade eftervårdsteam och projekt spelar en stor roll i utbudet av eftervårdsservice i 

England, Wales och Skottland. I Broads (2003) studie identifierades 300 eftervårdsteam 

som var aktiva i England och Wales.  

 

Enligt the Children (Leaving Care) Act 2000 krävs, som nämnts ovan, att de lokala 

myndigheterna utser ett personligt ombud till varje ungdom som ska säkerställa stöd och 

service, samt spela en nyckelroll i behovsbedömning och framtidsplanering (pathway 

plans) (Stein 2004). Det personliga ombudet tillhandahålls antingen från myndigheterna, 

som specialutbildad eftervårdspersonal eller via personal från frivilligorganisationer. De 

har ansvar för att koordinera olika typer av service, hålla sig informerade om ungdomarna 

samt hålla kontakten med dessa fram till det att de fyller 21. I det fall det personliga 

ombudet tappar kontakten med ungdomen måste denne enligt lag söka upp ungdomen. 

Avsikten med att utse en ansvarig nyckelperson, i form av ett personligt ombud, är att 

säkerställa att ungdomens viktigaste behov tillgodoses av någon som är engagerad i 

ungdomen, och kan jobba med ungdomen och inte bara för denne. 

 

I Children (Leaving Care) Act 2000 definieras “den ansvariga myndigheten” som den som 

senast såg efter ungdomen, för att förhindra tvister mellan olika lokala myndigheter och 

försöka öka kontinuiteten i vården avseende ungdomarnas stödinsatser (Stein 2004). 

 

Det ska vidare, enligt Children (Leaving Care) Act 2000, planeras så att det personliga 

ombudet har den centrala rollen i att bedöma ungdomens behov och erbjuda denne 

personligt stöd oavsett hur det ser ut organisatoriskt, eller var ungdomen bor. Det optimala 

läget, lägger Hai och Williams (2004) fram, är att det finns en fast plats där hela 

ungdomens eftervårdsteam arbetar. Detta eftersom ungdomarna då kan komma dit spontant 

och för att servicen ska omfatta mer än bara det individuella stödet som erbjuds från det 

personliga ombudet. Forskarna uppger vidare att ungdomarna är positiva till detta sätt att 

arbeta, det vill säga att arbeta enligt Children (Leaving Care) Act 2000. Ungdomarna i Hai 

och Williams studie (2004) uppgav att de såg behovsbedömning och framtidsplanering 
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som en möjlighet att reflektera över sitt förflutna och samtidigt fokusera på framtiden. 

Detta genom att identifiera tydliga mål och hur de kunde få hjälp att nå dessa. Ungdomar 

som deltog i ovan nämnda studie uttryckte vidare att det fungerade bra när de hade en god, 

konsekvent och stabil relation till sitt personliga ombud. De uppgav att detta var den allra 

viktigaste faktorn i deras fortsatta motivation och engagemang. För de som hade en dålig 

relation till sitt personliga ombud upplevdes arbetet med ombudet mer som ytterligare 

pappersarbete (Hai & Williams 2004).  

3.3 Skillnader mellan svenska och engelska förhållanden 

Vid jämförelse av policys från England och Sverige är det väsentligt att hålla vissa 

förhållanden i åtanke. Till exempel vilken modell för barnavårdsarbete länderna utgår 

ifrån, hur gamla ungdomarna är när de lämnar samhällsvård, samt hur ländernas olika 

välfärdsutbud har möjlighet att fånga upp ungdomarna när de ska etablera sig som vuxna i 

samhället.  

 

England och Sverige utgår i grunden från två skilda modeller för barnavårdsarbete.  Den 

engelska barnavården utgår ifrån child protection modell (hädanefter benämnt som 

barnskyddsmodell) medan den svenska modellen bygger på familjestödsprincipen. Inom 

den senare modellen söker socialtjänsten en samarbetsallians med familjen med målet om 

återförening av barnet eller ungdomen med sina föräldrar (Gilbert 1997). Dessa olika 

modeller kommer av naturliga skäl leda ländernas arbete med ungdomarna i olika 

riktningar.  

 

En annan väsentlig skillnad är den mellan de två ländernas välfärdsmodeller. Walter Korpi 

(2000) har gjort en analys av olika välfärdssystem, och delar in välfärdsstater i fem olika 

kategorier: den statskorporativa modellen, den behovsprövade modellen, den friviligt 

statsunderstödda modellen, grundskyddsmodellen och den generella standardtryggheten. 

Utan att gå närmare in på innehållet i alla dessa fem modeller kan nämnas att Sverige, 

Norge och Finland enligt denna modell tillhör den generella standardtryggheten vilket 

innebär att medborgare inte bara får ett grundskydd utan även inkomstrelaterad ersättning 

för dem som förvärvsarbetar. Till skillnad ingår England i grundskyddsmodellen som 

bygger på ett system som i princip omfattar alla medborgare men där ersättning vanligen är 

relativt låg oavsett tidigare inkomster (Korpi 2000).  
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Utifrån en jämförelse mellan det svenska och engelska välfärdsutbudet skulle det kunna 

tolkas som att engelska ungdomar är sårbara i högre grad än svenska om enbart 

välfärdsutbudet tas i beaktande. Det kan vara det smalare välfärdsutbudet i England, och 

därmed att ungdomar som lämnade samhällsvård saknade stöd från samhället, som var 

grunden till varför England etablerat Children (Leaving Care) Act 2000. Syftet med denna 

lag var att försäkra att ungdomarna får det stöd och service de behöver från samhället för 

att klara sig (Brammer 2009). Inom svenska förhållanden ser situationen för ungdomar 

som lämnar samhällsvård lite annorlunda ut. I och med det svenska socialpolitiska 

systemet finns ett brett utbud av tjänster till ungdomarnas förfogande: gratis 

utbildningsmöjligheter, bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd, arbetslöshetsförsäkring 

(Börjesson 2008). 

 

En annan markant skillnad mellan Sverige och England är att ungdomar som lämnar 

samhällsvård i England ofta är betydligt yngre (16-17 år) än deras svenska motsvarigheter 

(som ofta är mellan 18 och 21 år). I och med att det engelska systemet utgår ifrån 

barnskyddsmodellen medför det att ungdomarna inte återvänder hem till sina familjer i 

samma utsträckning som i Sverige och därmed också förväntas stå på egna ben i samhället 

vid 16-17 års ålder. Detta kan tänkas leda till att de engelska ungdomarna är i större behov 

av stöd än svenska ungdomar som är något äldre vid utslussning.  

4. Tidigare forskning om utslussning och eftervård 

I detta kapitel kommer först en redogörelse för studiens sökprocess och efter det redovisas 

den engelska och nordiska forskning som funnits på området. Den engelska forskningen 

presenteras först då landet har en lång forskningstradition på området medan det i svenska 

sammanhang är ett relativt nytt forskningsområde. Avslutningsvis kommer ett avsnitt där 

resultaten av forskningsgenomgången diskuteras.  

 

Viktigt att nämna utifrån en validitetsaspekt är att nästintill all forskning som hittats och 

berör ungdomar som lämnar samhällsvård talar både om barn och ungdomar som vistats på 

behandlingshem och de som varit fosterhemsplacerade. Detta gäller så väl svensk som 

internationell forskning. Den forskning som funnits på området (och som presenteras 

nedan) inbegriper således båda grupperna. Inom rapporterna framkommer dock att båda 

ungdomar som vistats på behandlingshem och de som varit fosterhemsplacerade upplever 



 14 

liknande problembilder när de avslutar sin placering, med undantaget att ungdomar som 

varit fosterhemsplacerade tenderar att klara sig någorlunda bättre än ungdomar som vistats 

på behandlingshem (se exempelvis Biehal & Wade 1996, Thomas 2005). Bedömningen 

görs därför att det inte bör vara problematiskt att använda forskning som behandlar 

grupperna tillsammans.   

4.1 Sökprocessen 

Inom ramen för denna studie har följande databaser använts vid sökning efter tidigare 

forskning. Social Sciences Subject Area, och Libris under sökorden Leav* Care, residential 

care, youth, adolescent*, och young people, samt på enstaka författare som refererats till 

ofta. Svenska sökord har varit utslussning* och eftervård. Dessa databaser valdes utifrån 

att de är bland de största och mest använda databaserna inom området socialt arbete. All 

den använda forskningen från Social Sciences Subject Area är kollegialt granskat.  

4.2 Engelsk forskning om ungdomar som lämnar samhällsvård 

På 1980-talet började engelska forskare, med professor Mike Stein från University of York 

i spetsen, på allvar belysa gruppen ungdomar som lämnar samhällsvård och den utsatta 

position de befann sig i. Stein var bland annat med och utformade Children (Leaving Care) 

Act 2000 (Broad 2005).  Sedan dess har många forskare tagit vid och det finns ett brett 

utbud av engelsk forskning på området. Denna redovisning är uppdelad i tre skilda teman 

som flertalet forskare (se exempelvis Thomas 2005) belyser som centrala i 

forskningssammanhang: Gruppen ungdomar som lämnar samhällsvård som en utsatt 

grupp, gruppens särskilda behov av stöd samt förslag som forskarna lägger fram för att 

förbättra utslussningen och eftervården för denna grupp. 

4.2.1 En utsatt grupp 

Forskning som genomförts i England visar att ungdomar som lämnar samhällsvård har en 

betydligt högre risk än ungdomar generellt sett att bli socialt exkluderade. De löper även en 

hög risk att efter avslutad placering bli hemlösa, arbetslösa, få problem med alkohol och 

droger, lida av psykiatriska problem, bli sexuellt utnyttjade eller bli tonårsförälder 

(Thomas 2005 se även Stein 2006a, Cross 2008).  

 

Forskare (se exempelvis Osgood et al. 2005) visar att perioden mellan 16-25 år är generellt 

räknad som en övergångsperiod från ungdomen till vuxenlivet, och i hela västvärlden har 

denna övergång under senaste 20 åren blivit utdragen. Samma forskare fortsätter med att 
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förklara att ungdomar kan i allmänhet räkna med både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt 

stöd av sina föräldrar långt in i 20-årsåldern. Gruppen ungdomar som har varit 

samhällsplacerade genomgår emellertid en komprimerad och accelererad version av denna 

övergång, och förväntas bli omedelbart vuxna när de lämnar samhällsvården (Stein 2006a, 

2006b se även Biehal & Wade 1996, Thomas 2005). Detta är relevant att ha i åtanke då 

Biehal och Wades (1996) studie visar att enbart åtta procent av ungdomarna i denna grupp 

återvände till sina föräldrahem efter avslutad placering. 

4.2.2 Behov av Stöd 

Thomas (2005) diskuterar i sin bok att ungdomar som lämnar samhällsvård behöver extra 

stöd kring att hitta boende, kring utbildning och arbete, att utveckla en positiv självbild och 

hjälp att hantera alkohol och drogproblematik. Ovan nämnda punkter är även utpekade 

som skyddsfaktorer (Broad 2005). Närvaro av några av dessa punkter i en utslussnings- 

och eftervårdsprocess ökar chanserna för ungdomar att på ett lyckat sätt etableras i 

samhället på vuxenlivets arenor (Thomas 2005).  Både Thomas (2005) och Stein (2006a, 

2006b) betonar även vikten av att göra ungdomarna till huvudpersoner i planeringen av sin 

egen utslussningsprocess och understryker att arbetet mot en lyckad utslussning måste 

påbörjas långt innan ungdomen avslutar sin placering. 

4.2.3 Förslag på förbättrad utslussning och eftervård 

För att förbättra denna grupp ungdomars chanser för att lyckas etablera sig självständigt i 

vuxenlivet pekar Stein (2006a, 2006b) på behovet av tidigare interventioner i ungdomarnas 

liv, ett närmare samarbete med ungdomens familj, en förhöjd kvalitet på 

behandlingshemmen för att kompensera för ungdomarnas tidigare livserfarenheter, en 

utdragen utslussningsprocess som i högre grad liknar övergången till vuxenlivet hos 

ungdomar i vanliga fall, samt fortsatt support efter att ungdomen lämnar 

behandlingshemmet. Här instämmer Biehal och Wade (1996) som föreslår att 

behandlingshemmen och fosterhemsföräldrar bör få fortsatt ekonomisk ersättning för att 

kunna fortsätta erbjuda ungdomen emotionellt och praktisk stöd efter avslutad placering. 

De fortsätter med att kommentera att detta skulle medföra att dessa ungdomars övergång 

till vuxenlivet i högre grad skulle likna övergången till vuxenlivet hos övriga jämnåriga 

ungdomar.  

 

Utöver detta betonar Biehal och Wade (1996) den positiva effekten kontakt med föräldrar 

kan ha för ungdomen under placeringen. Trots att få ungdomar återvänder till 



 16 

föräldrahemmet efter avslutat placering uppger dessa forskare att kontakt med familjen 

under placering medför en förbättrad kontakt mellan ungdom och föräldrar i allmänhet. 

Detta kan både öka ungdomars välbefinnande och underlätta för ungdomarna att skapa 

goda sociala kontakter i allmänhet (Biehal & Wade 1996).  

4.3 Nordisk forskning om utslussning och eftervård 

Vad som händer med ungdomar efter avslutad placering har varit relativt outforskat utifrån 

svenska förhållanden tidigare. Under de senaste åren har intresset ökat och 

forskningsrapporter börjar nu dyka upp på området. Den nordiska forskningen redovisas 

nedan under samma rubriker som använts under den engelska forskningen, det vill säga, 

gruppen ungdomar som lämnar samhällsvård som en utsatt grupp, gruppens särskilda 

behov av stöd samt förslag som forskarna lägger fram för att förbättra utslussningen och 

eftervården för denna grupp. 

4.3.1 En utsatt grupp 

I likhet med många av de ovan nämnda engelska forskarna pekar svensk forskning ut 

denna grupp ungdomar som en sårbar grupp med förhöjd risk för arbetslöshet, hemlöshet, 

tidigt föräldraskap och förtidig död (Egelund, Christensen, Jakobsen, Jensen & Olsen 

2009, Vinnerljung & Sallnäs 2008). I en av de största svenska kohortstudierna på området 

som undersöker hur det gått för ungdomar som lämnar samhällsvård kartlade Vinnerljung 

och Sallnäs (2008) 718 svenska ungdomar som placerats i samhällsvård under 1991. 

Samtliga ungdomar i denna studie var mellan 13-16 år gamla vid placering (både 

behandlings- och fosterhemsplacerade ungdomar inkluderades) och studien återkom till 

dem vid 25 års ålder för att se hur det gått för dem. Som visas i tabellen nedan så hade 54 

procent av de pojkar som placerats på eget beteende vid 25 års ålder någon gång vistats i 

fängelse (jämfört med 2,9 % av ungdomarna i övriga populationen), 30 procent hade 

vistats på sjukhus på grund av psykiatriska problem (1,2 % i övriga populationen), 5,4 

procent hade omkommit före dem hade fyllt 25 (1 på 170 i övriga populationen). Bland 

pojkarna hade 8,2 procent blivit tonårsfäder, medan det bland flickorna som placerats för 

eget beteende var hela 27 procent. Avseende utbildningsnivå hade 63 procent av flickorna 

och 66 procent av pojkarna endast grundskolebehörighet (7,8 % respektive 10,1 % i övriga 

populationen) och 49,7 procent av flickorna och 53,4 procent av pojkarna hade under 

någon period mottagit ekonomiskt bistånd (6,1 % respektive 6 % i övriga populationen). 

Nedan redovisas studiens resultat mer noggrant i Tabell 1 och Tabell 2: 
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Tabell 1: Long term outcomes for girls placed in care for behavioural problems and for other reasons, and for 

majority population, in per cent (%) 

 

Reason for placement in care 

 Behavioural 

problems 

Other reasons Majority population 

peers 

Dead before age 25 2,5 0,5 0,3 

Prison, age 20-24 7,6 0,5 0,1 

Probation or more, age 20-24 21,0 4,1 0,4 

Hospital care for mental-health problems, age 

20-24 

21,7 13,7 0,7 

Teenage parent 26,9 14,1 3,1 

Any crime, age 20-24 39,9 16,5 3,2 

Substantial social assistance at age 25 28,7 15,7 2,7 

Only basic education at age 25 63,7 40,6 7,8 

Any social assistance at age 25 49,7 31,3 6,1 

n=345-353 (weighed n=521-535) for placed girls. 

 

Tabell 2: Long term outcomes for boys placed in care for behavioural problems and for other reasons, and for 

majority population, in per cent (%) 

 

Reason for placement in care 

 Behavioural 

problems 

Other reasons Majority population 

peers 

Dead before age 25 5,4 2,1 0,6 

Prison, age 20-24 43,9 15,2 2,9 

Probation or more, age 20-24 57,6 23,4 4,2 

Hospital care for mental-health problems, age 

20-24 

29,9 16,9 1,2 

Teenage parent 8,2 4,8 0,8 

Any crime, age 20-24 75,4 48,5 15,7 

Substantial social assistance at age 25 27,3 14,7 2,8 

Only basic education at age 25 66,9 47,8 10,1 

Any social assistance at age 25 53,4 34,6 6,0 

n=353-378 (weighed n=495-531) for placed boys. 

(Källa: Vinnerljung & Sallnäs 2008, s 149) 

 

Höjer och Sjöblom (2009) pekar i sin studie på hur majoriteten av ungdomarna när deras 

placering avslutades, inte återvände hem till sina föräldrahem. Många av ungdomarna 
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beskrev att istället för att kunna få stöd av sina föräldrar var det ofta snarare de som måste 

agera stöd åt föräldrarna.  De flesta beskrev ett känslomässigt tillstånd av desperation och 

ensamhet. Detta bekräftas även Egelund et al. (2009) som i sin forskningsöversikt 

beskriver att ungdomar överlag beskriver tiden efter avslutad placering som kaotisk med en 

övervägande känsla av ambivalens mot omvärlden. Forskningsöversikten lyfte även fram 

att mot bakgrund av den övergång mellan ungdoms- och vuxenlivet som alla ungdomar går 

igenom är dessa ungdomar sårbara i dubbel bemärkelse. Dels saknar de i sin övergång till 

vuxenlivet stöd från sina föräldrar samtidigt som socialtjänsten, efter de att ungdomarna 

fyllt 18 år, släpper ut dem på egen hand. De ungdomarna Höjer och Sjöblom (2009) 

intervjuade beskrev den byråkratiska inställning de upplevde att socialtjänsten hade i 

förhållande till ungdomarna, samt att de så fort de fyllt 18 år kände sig som ett ”avslutat 

ärende”. Många ungdomar beskrev att allt stöd från socialtjänsten försvann så fort 

placeringen avslutades (Egelund et al. 2009). 

4.3.2 Behov av stöd 

När de lämnade samhällsvård visar både Höjer och Sjöbloms (2009) och Egelunds et al. 

(2009) att det stöd ungdomar i högsta grad efterfrågade var av den praktiska sorten: att 

söka boende, lägga upp en budget, ta och hålla kontakt med myndigheter. Samma studier 

visar att ungdomarna även i hög grad kände sig ensamma och i behov av emotionellt stöd. 

Trots detta visade det i sig i Höjer och Sjöbloms (2009) studie, i likhet med de engelska 

forskarna, Biehal och Wades (1996), att denna grupp ungdomar var duktiga på att snabbt 

bygga upp egna informella sociala nätverk som bestod av vänner och partners, i viss 

utsträckning även släkt. Egelund et al. (2009) understryker dock vikten av att hjälpa 

ungdomen ta kontakt med och bygga upp nya nätverk efter avslutad placering. Studierna 

fortsätter med att poängtera att många ungdomar uttryckte att detta var extra viktigt 

eftersom det blev en chock att lämna samhällsvård och gå ifrån att hela tiden var 

omringade av människor till att helt plötsligt, efter avslutad placering, vara helt ensamma. 

4.3.3 Förslag på förbättrad utslussning och eftervård 

Enligt Höjer och Sjöblom (2009) blir ungdomar som lämnar samhällsvård lätt en 

bortglömd grupp. Detta delvis på grund av att den svenska välfärdsstatens 

familjeorienterade perspektiv i barnavårdsärenden lägger allt fokus på samarbete med 

familjen och glömmer därmed bort dessa ungdomar som behöver hjälp med att etablera sig 

självständigt som vuxna. Samhället, måste enligt samma forskare, lägga större fokus på att 

göra ungdomar som lämnar samhällsvård i stånd att klara sig som självständiga individer 
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och inte enbart se dem i förhållande till sina föräldrar. Lagändringen i 5:1 SoL, uttrycker 

Höjer och Sjöblom (2009), är ett steg på vägen mot ett reglerat utslussnings- och 

eftervårdssystem. Än så länge är det dock ostrukturerat och det råder oklarheter kring 

ansvarsfrågan, det vill säga, om det är socialtjänsten eller de forna behandlarna som 

ansvarar för ungdomarna efter att deras placering är avslutad. Samma studie visar att 

socialtjänsten har en förhoppning om att personal från behandlingshemmen (och i ännu 

högre grad före detta fosterhemsföräldrar) kommer att finnas kvar ideellt som stöd i 

ungdomens liv, men det finns i dagsläget ingen möjlighet att ersätta behandlingshemmen 

för denna tjänst. Egelund et al. (2009) föreslår, i likhet med de engelska forskarna, Biehal 

och Wade (1996) och Stein (2006a) att ungdomar bör få möjlighet att återkomma till sina 

tidigare behandlare för stöd efter avslutad placering. Detta skulle vara till stöd för 

ungdomarna som, enligt både Höjer och Sjöbloms (2009) studie, samt 

forskningsöversikten av Egelund et al., många gånger inte känner att de har något annat val 

än att lämna behandling när de fyller 18 år. Vare sig de känner sig redo att börja ett liv på 

egen hand eller inte. Höjer och Sjöblom (2009) lägger till att processen kring utslussning 

och eftervård behöver struktureras upp för att förhindra oklarheter samt att det finns ett 

behov av ökad medvetenhet kring denna grupp som en i extra behov av stöd inte bara på 

grund av att de lämnar samhällsvård, utan utifrån sitt underläge i relation till övergången 

till vuxenlivet. 

4.4 Sammanfattning av forskningsgenomgången 

Både nordisk och engelsk forskning (se exempelvis Egelund et al. 2009, Thomas 2005) 

pekar på gruppen ungdomar som lämnar samhällsvård som en utsatt grupp. Som tidigare 

nämnts har svenska ungdomar ett bredare samhälleligt stöd att ta ifrån än det engelska tack 

vare det svenska välfärdssystemet. Det Höjer och Sjöbloms (2009) studie visar på är dock 

att detta välfärdsutbud är otillräckligt om inte ungdomarna vet hur de får tillgång till det.  

 

Ungdomarna måste därmed bli informerade om vilka rättigheter de har och hur de får 

tillgång till dessa (se Egelund et al. 2009 även Höjer & Sjöblom 2009). Samtidigt är det 

viktigt att poängtera att det som ungdomarna i både svenska och engelska studier (se 

exempelvis Egelund et al. 2009, Thomas 2005) efterfrågade och uppgav att de behövde var 

i hög grad emotionellt stöd. Stein (2006a) pekar även på hur graden av 

återhämtningsförmåga (som förstärks av närvarandet av skyddsfaktorer under 

behandlingstiden och vid utslussning och eftervård) ökar chanserna till att klara sig i ett 
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självständigt liv. Bland de skyddsfaktorer som nämndes fanns bland annat tillgång till en 

meningsfull och stabil relation, något både engelsk och nordisk forskning (se exempelvis 

Thomas 2005 eller Egelund et al. 2009) visar ofta inte kommer från en förälder. Inom den 

engelska Children (Leaving Care) Act 2000 görs ett försök till att åtgärda detta genom att 

varje ungdom blir tilldelad ett personligt ombud som har i uppdrag att skapa en bra relation 

med ungdomen och stödja denna i praktiska i de behov denna kan ha (Brammer 2009). 

Detta är något det svenska systemet tycks ha förbisett, möjligtvis på grund av att all fokus 

tycks ligga på att återförena ungdomen med dennes föräldrar (Höjer & Sjöblom 2009). 

  

Synen på familjen i relation till utslussnings- och eftervårdsarbetet är också intressant att 

jämföra mellan de olika länderna och deras skilda inställningar till barnavårdsarbetet. Som 

nämnts anammas i Sverige en familjeorienterad modell och det engelska systemet utgår 

utifrån barnskyddsmodellen (Gilbert 1997). Stein (2006a) och Biehal och Wade (1996) 

uttrycker att det finns behov av mer familjearbete inom engelska sammanhang, men 

betonar att detta (som det svenska systemet har som övergripande mål) inte betyder att 

ungdomarna kommer kunna bo hemma igen. De uppger istället att goda kontakter med 

familjen kan stärka en ungdom emotionellt. Det är intressant att jämföra de två olika 

systemen, det svenska systemet lägger övervägande fokus på arbete med familjen (Gilbert 

1997) till den grad att de tycks glömma bort ungdomen som självständig individ (Höjer & 

Sjöblom 2009). Detta trots att både engelsk och nordisk forskning (se exempelvis Biehal & 

Wade 1996, Höjer & Sjöblom 2009) visar på att det är långt ifrån alla av de ungdomar som 

avslutar placering vid 18 års ålder återgår till att bo med sina föräldrar. Även om det i 

Biehal och Wades (1996) studie diskuteras att ungdomar, när de avslutar sin placering, ofta 

inte återgår till sitt föräldrahem, uppger forskarna att det finns en poäng i att inkludera 

föräldrarna i behandlingsarbetet. Samma forskare utrycker att det är ett stöd för 

ungdomarna i att bygga upp och förbättra sin relation till sina föräldrar, och att detta gör 

ungdomarna tryggare när de avslutar placeringen och söker etablera sig självständigt. Det 

är medvetenheten om att de skulle kunna återgå vid behov som Biehal och Wade (1996) 

uppger är de stöttande faktorerna för ungdomarna inte att de per automatik efter avslutad 

behandling kommer återgå till att bo hos sina föräldrar.  

 

För att denna grupp ungdomars övergång till vuxenlivet i högre grad ska likna den hos 

ungdomar generellt föreslår både engelsk och nordisk forskning (se exempelvis Biehal & 

Wade 1996, Egelund et al. 2009) att ungdomarna efter de lämnat samhällsvård bör ha 
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möjligheten att återgå till sina före detta behandlare för att få emotionellt och praktiskt 

stöd. Samma forskare uppger att ett system bör utvecklas så att bland annat 

behandlingshemmen kan få ersättning för att erbjuda ungdomarna ett sådant alternativ.   

5. Teori 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska ansats, Bronfenbrenners bioekologiska 

paradigm för mänsklig utveckling. Denna teori valdes för att besvara studiens syfte utifrån 

dess allsidiga syn på mänsklig utveckling samt dess betoning av övergångar som känsliga 

perioder (ett nyckeltema inom forskning på detta område). Kapitlet inleds med en kort 

introduktion av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell och hur denna under 

senaste decennierna genomgått en utveckling och resulterat i det bioekologiska paradigmet 

för mänsklig utveckling. Vi går sedan närmre in på en modell inom detta paradigm, 

Process-, Person-, Context-, Time modellen. (eller PPCT-modellen) först på ett allmänt 

plan och sedan applicerat på studiens målgrupp.  

5. 1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är en systemteori som söker förklara 

variationer i mänsklig utveckling under hela livsloppet (Bronfenbrenner 1979, 1995, 2005, 

Bronfenbrenner & Morris 1998). När Bronfenbrenner lanserade den första versionen av sin 

utvecklingsekologiska modell i slutet av 1970-talet betonade denna teori att all mänsklig 

utveckling sker i en kontext. Denna kontext delades in i fyra olika nivåer som benämndes 

micro-, meso-, exo- och makronivån (för vidare detaljer se Bronfenbrenner 1979).  

5.2 Det bioekologiska paradigmet för mänsklig utveckling 

Den utvecklingsekologiska modellen har i likhet med många andra teoretiska perspektiv 

fortsatt att utvecklas efter dess lansering. I de senare versionerna (Bronfenbrenner 1995; 

2001) förtydligas att mänsklig utveckling alltid sker i samspel mellan individen och de 

personer, objekt och symboler som finns i dess närmiljö. Denna version kallar 

Bronfenbrenner för den bioekologiska modellen. Modellen bygger vidare på 

utvecklingsekologin genom att betona den påverkan individens psykologiska och 

biologiska egenskaper har på dennes utveckling över tid (Bronfenbrenner & Morris 1998). 

Samspelet mellan individen och dessa personer, symboler och objekt kallar 

Bronfenbrenner och Morris (1998) för proximala processer och dessa processer påverkas 
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av individens och kontextens egenskaper över tid.  Mot bakgrund av detta har 

Bronfenbrenner utvecklat vad han kallar för en Process-, Person-, Context-, Time-modell, 

förkortat PPCT-modell (Bronfenbrenner & Morris 1998). Enligt Bronfenbrenner bör dessa 

fyra aspekter alltid beaktas vid studier av mänsklig utveckling. 

5.3 PPCT-Modellen 

I följande avsnitt redovisas Process-, Person-, Context-, Time modellen, eller PPCT 

modellen, i närmre detalj. 

5.3.1 Process 

Den första komponenten av denna modell är proximala processer. Dessa definieras enligt 

Bronfenbrenner (1995) samt Bronfenbrenner och Morris (1998) som interaktionen mellan 

individen och individer, symboler och objekt i dess närmiljö. Vidare beskriver det 

bioekologiska utvecklingsperspektivet att dessa proximala processer är motorn bakom 

mänsklig utveckling och individen ingår i dem kontinuerligt genom hela livsloppet. 

Utvecklingen kan vara både positiv och negativ, där positiv utveckling leder till att 

individen växer och anammar nya färdigheter medan negativ utveckling kan leda till att 

svårigheter individen har i interaktionen med sin omgivning ständigt återkommer 

(Bronfenbrenner & Morris 1998). För att processerna ska leda till positiv utveckling måste 

de ske på en regelbunden basis över en tillräckligt lång tidsperiod för att hinna bli allt mer 

komplexa. Ren repetition leder inte till positiv utveckling (Bronfenbrenner & Morris 

1998).  

5.3.2 Person 

PPCT-modellens andra komponent rymmer individens personliga egenskaper. Även dessa 

har en stor inverkan på om proximala processer leder till positiv eller negativ utveckling. 

Bronfenbrenner och Morris (1998) har delat upp dessa egenskaper mellan force-, resource- 

och demand characterstics. Force characteristics är personlighetsmässiga och inverkar på 

hur enkelt det är för individen att inleda proximala processer, dessa delas in i 

utvecklingsfrämjande och utvecklingshämmande egenskaper. Resource characteristics 

handlar om utvecklingsmässiga drag som kan förenkla eller försvåra proximala processer. 

Demand characteristics är egenskaper som kan leda till positiva eller negativa reaktioner 

från omgivningen. 
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5.3.3 Kontext 

Kontext inbegriper fyra olika nivåer som benämndes micro-, meso-, exo- och makronivån. 

Dessa nivåer inverkar på proximala processer på olika nivåer. 

 

Enligt Bronfenbrenner och Morris (1998) sker proximala processer inom individens 

microsystem och omgivningens egenskaper kan ha en positiv eller negativ inverkan på 

proximala processer. Vidare bör den miljö dessa proximala processer sker i vara en miljö 

med både fysiska och symboliska egenskaper som bjuder in till interaktion. Det är dock 

inte bara är en miljös objektiva egenskaper som influerar de proximala processerna utan 

även individens subjektiva upplevelse av dem (Bronfenbrenner & Morris 1998). Vidare är 

det önskvärt att processerna ingås med signifikanta vuxna som individen har en emotionell 

anknytning till. 

 

Kontexten är inte bara viktig på micronivå utan även på meso-, exo-, och makronivåer 

(Bronfenbrenner & Morris 1998). Allt eftersom ett barn växer utvidgas dess mikrosystem 

(Bronfenbrenner 1977). Det vill sägas desto äldre barnet blir desto fler interaktioner har det 

med omgivningen och deras micro- och mesosystem expanderar. När en individ kommer 

in i ett nytt microsystem innebär detta enligt Bronfenbrenner (1977) en ny interaktion med 

omvärlden. Denna nya interaktion medför nya personer att lära känna, en ny roll att spela 

samt att individen får nya förväntningar på sig utifrån denna nya roll. Sådana övergångar 

till en ny miljö kallar Bronfenbrenner (1977) för ekologiska övergångar. Dessa övergångar 

kan vara påfrestande för en individ och kan antingen leda till att individen växer och 

utvecklas positivt eller leda till att svårigheter individen haft att interagera med sin 

omgivning fortsätter.   

 

Exonivån och makronivån är ytterligare två miljöer som indirekt kan påverka ungdomens 

utveckling och de proximala processer den ingår i. På exonivå kan detta vara lokal 

lagstiftning eller en förälders arbetssituation medan makronivå är på en samhällsnivå 

(Bronfenbrenner 1994).  

5.3.4 Tid 

Tidsaspekten är den fjärde och sista komponenten i PPCT modellen och här lägger 

Bronfenbrenner (2001) fokus på den grad av kontinuitet eller förändring i en individs 

närmiljöer. Tidsaspekten är viktig för den mänskliga utvecklingen eftersom de proximala 
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processerna, för att leda till positiv utveckling måste ske över en tillräckligt lång tid för att 

hinna bli allt mer komplexa (Bronfenbrenner 2001). Tid fortsätter Bronfenbrenner kan 

även inverka på mänsklig utveckling utifrån en historisk dimension, det vill säga, vad den 

tidsperioden en individ lever i kan erbjuda i form av en stabil miljö som främjar proximala 

processer som kan leda till positiv utveckling.  

5.4 PPCT-Modellen applicerad på denna studie 

5.4.1 Process 

Utifrån Bronfenbrenners och Morris (1998) perspektiv på proximala processer kan ett 

exempel på interaktion med individer utifrån denna studie vara interaktionen mellan en 

ungdom och behandlingspersonal. Interaktion med symboler kan tolkas vara när en 

ungdom har musik som fritidssysselsättning medan en ungdom som lär sig betala räkningar 

via internet kan ses som interaktion med objekt. 

5.4.2 Person 

Gruppen samhällsplacerade ungdomar har ofta personegenskaper som hamnar på den 

negativa sidan av skalan inom force-, resource- och demand characteristics. Ungdomarna 

har ofta problem med impulsivitet, aggressivitet samt svårigheter med att sätta upp 

långsiktiga mål (Andreassen 2003), vilka räknas som utvecklingshämmande egenskaper 

och kan utifrån Bronfenbrenner och Morris (1998) tolkas som force characteristics. Dessa 

ungdomar har även i hög grad neuropsykiatriska diagnoser eller ADHD (Andreassen 2003) 

vilket försvårar utförandet av proximala processer och är exempel på resource 

characteristics. Inom demand characteristics hamnar de ofta på extrema sidor av skalan 

exempelvis väldigt impulsiv eller väldigt introvert (Andreassen 2003). Dessa är drag som 

kan försvåra kontakten med omgivningen (Bronfenbrenner & Morris 1998).  

5.4.3 Kontext 

Då proximala processer sker inom individens mikrosystem (Bronfenbrenner & Morris 

1998) blir detta i flesta fall behandlingshemmet för studiens målgrupp. För att ungdomen 

ska utvecklas positivt genom sina proximala processer krävs att behandlingshemmet har ett 

brett utbud av aktiviteter att ingå proximala processer med. Chanserna för positiv 

utveckling kan utifrån Bronfenbrenner och Morris (1998) tolkning öka om ungdomen har 

en god relation till en behandlingspersonal som kan agera som en signifikant vuxen. Då 

ungdomens subjektiva upplevelse är minst lika viktig som miljöns objektiva egenskaper 

(Bronfenbrenner & Morris 1998) behöver ungdomen ha en någorlunda positiv inställning 
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till sin placering för att utvecklas positivt. Ett exempel på en ekologisk övergång 

(Bronfenbrenner 1977) är när ungdomen flyttar ifrån behandlingshemmet till eget boende. 

Ett exempel på kontextens påverkan (Bronfenbrenner 1994) på ungdomen utifrån exonivå 

kan vara kommunens riktlinjer kring eftervårdsinsatser. Medan skillnaden mellan den 

svenska familjeorienterade barnavårdsmodellen och engelska barnskyddsmodellen kan ses 

som exempel av skilda system på makronivå.  

5.4.4 Tid 

För att en ungdoms utveckling ska bli positiv bör denne ha en någorlunda stabil placering 

på ett behandlingshem. Detta ökar chanserna att de proximala processer de ingår i med sin 

omgivning hinner bli allt mer komplexa (Bronfenbrenner & Morris 1998). En ungdom som 

ofta flyttar mellan olika behandlingshem, kan det tolkas, är inte i ett optimalt läge för 

positiv utveckling.  

6. Metod 

I följande kapitel redogörs för den empiriska undersökning som genomförts i syfte att söka 

besvara studiens syfte. Kapitlet inleds med en genomgång av den metod som använts. 

Därefter beskrivs urvalsprocessen, vilka som har intervjuats och hur dessa har hittats. Detta 

följs av en beskrivning av hur studien genomförts och varför vissa metoder och 

angreppssätt valts framför andra. Vi för även en diskussion kring de etiska aspekterna av 

de val som gjorts. Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet diskuteras fortlöpande genom 

hela rapporten.   

6.1 Val av Metod 

För att undersöka utslussnings och eftervårdsverksamheterna på svenska behandlingshem 

har vi valt att intervjua behandlingspersonal med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer 

(jmf Kvale & Brinkmann 2009). Närmare bestämt genomfördes sex stycken 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer om vardera en timme. Kvalitativ metod i form av 

intervjuer var lämpligt för studien då denna metod anses ha en hög validitet då möjligheten 

finns att ställa följdfrågor. På detta sätt kan intervjuaren försäkra sig om att 

intervjupersonerna förstått frågan som den var tänkt. Då det i Sverige saknas närmare 

reglering kring hur utslussning och eftervård ska eller bör bedrivas samt att inom området 

finns det relativt lite forskning i svenska sammanhang.  Detta skulle ha kunnat försvåra 
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konstruktionen av en kvantitativ enkät med hög validitet och reliabilitet, ytterligare en 

anledning till valet av en kvalitativ ansats. För att bidra till den övergripande bilden av 

ungdomar i övergången mellan behandlingshem och ett självständigt liv i samhället valdes 

semistrukturerade intervjuer, där respondenterna, på ett uttömmande sätt, ges utrymme att 

beskriva och berätta om sina erfarenheter. 

6.2 Urval 

Urvalet bestod av sex stycken personer som arbetar som behandlingspersonal vid sex olika 

behandlingshem i Stockholmsregionen. Behandlingshemmen som valdes ut för studien 

fanns listade på HVB-guiden på Internet (hemsida med information om hem för vård och 

boende i hela Sverige). Urvalet består av fem behandlingshem och en SiS-institution 

(Statens Institutionsstyrelse) i Stockholms län och riktar sig till ungdomar i åldersspannet 

upp till de övre tonåren. Enbart en SiS-institution togs med då alla dessa ligger under 

samma huvudman och arbetar följaktligen efter liknande mallar. En av de undersökta 

institutionerna tog enbart emot flickor och en enbart pojkar. Detta val gjordes då enkönade 

behandlingshem inte är sällsynta inom behandlingssfären och vi eftersträvade en stor bredd 

i vårt urval. Det kan argumenteras att detta ger oss en för stor spridning i målgrupp och 

därmed riskerar att sänka studiens validitet. Både internationell och svensk forskning, i den 

lilla skala den finns, visar att flickor har större chanser att klara sig bra efter det att de 

lämnar samhällsvården (Stein 2004, Vinnerljung & Sallnäs 2008), men engelsk forskning 

betonar att båda killar och tjejer har liknande övergripande behov av stöd från trygga 

vuxna (Stein 2004). I svenska förhållanden är det relativt lite forskning utförd inom detta 

område och därmed gjordes valet att undersöka de stödbehov som är likvärdiga för båda 

könen.  

 

Valet av HVB-hem spridda i hela Stockholms län gjordes för att fånga upp eventuella 

skillnader mellan kommunerna. Det geografiska urvalet grundar sig i att ramen för denna 

studie inte tillåtit varken tid eller resurser för att åka längre bort än Stockholm med de 

närmaste kranskommunerna. 

6.2.1 Avgränsningar 

Inom denna studie ligger fokus på ungdomar som inte flyttar hem efter det att de lämnar 

behandlingshem, utan de som flyttar till en boendeform utanför familjen, vanligtvis 

stödboende eller träningslägenhet. Studiens fokus innebär inte att vi som forskare blundar 

för att en stor andel av ungdomarna som lämnar behandlingshem flyttar hem till sina 
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föräldrar. En undersökning av denna grupp ungdomar hade dock förflyttat studiens syfte 

till att undersöka föräldra-, barnrelationen efter en vistelse på behandlingshem. Därmed 

gjordes valet att avgränsa studien.  Studien fokuserar inte heller på de ungdomar som 

flyttar till eget boende på en gång eller flick- eller pojkvänner (vilket även detta är en 

relativt stor grupp), detta eftersom studiens respondenter inte med säkerhet kan veta vad 

som händer med dessa ungdomar.  

 

Det bör även här poängteras att fokus för denna studie ligger på de behov ungdomar har i 

direkt anslutning till att de lämnar behandlingshemmen. Det vill säga, i övergången från en 

behandlingsplacering till nästkommande boende. Detta är viktigt att poängtera då mycket 

av tidigare forskning som gjorts kring denna grupp har undersökt ungdomars situation 

några år efter det att de flyttat ifrån behandlingshemmet.  

6.2.2 Att undersöka “behov” utifrån en sekundärkälla 

Valet att intervjua behandlingspersonal kring deras upplevelse av arbetet med ungdomar 

som lämnar behandlingshem och den hjälp dessa ungdomar behöver i övergången till eget 

boende, istället för ungdomarnas egen beskrivning av sin upplevelse kan tyckas underlig. 

Det är viktigt att överväga både validiteten och de etiska aspekterna av att studien uttalar 

sig om en grupp ungdomars “behov” utifrån en sekundärkälla. Valet grundar sig på att 

varje respondent har arbetat med ett stort antal ungdomar som genomgått övergången till 

någon form av stödboende och kan därmed urskilja mönster kring de behov som finns hos 

ungdomarna under denna övergång. Genom sin erfarenhet av att ha arbetat med dessa 

ungdomar kan de dela med sig av sina erfarenheter kring vad de anser är konstruktiva eller 

icke-konstruktiva förhållningssätt till dessa ungdomar. En pilotstudie av Höjer och 

Sjöblom (2009) anmärkte att behandlingspersonal visade ett stort engagemang i 

ungdomens framtid och var den grupp i deras studie som hade flest kritiska synpunkterna 

kring den support samhället gav ungdomarna som lämnade behandling. De var även den 

grupp som var mest kritiska mot sig själva för att de inte alltid kunde erbjuda ungdomen 

det stöd de var i behov av. Det kan utifrån detta synsätt argumenteras att 

behandlingspersonal innehar en position av medlare mellan ungdomarna och socialtjänsten 

då de i många fall har en nära relation med ungdomen samtidigt som de samarbetar med 

socialtjänsten och kan inverka på de stödpaket som erbjuds dessa ungdomar.  
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Inom ramen för denna studie har ingen avgränsning gjorts kring vilken problematik de 

placerade ungdomarna har eller skälen för placering. Detta innebär inte att vi som forskare 

bortser från att en ungdoms problematik kommer att ha en stor inverkan på hur deras 

etablering i samhället och eget boende kommer att te sig. Syftet med studien är dock inte 

att gå ner på djupet i hur en grupp ungdomar med exempelvis självskadebeteende hanterar 

övergången till eget boende till skillnad från en grupp med ADHD. Studien eftersträvar 

snarare efter att på ett övergripande plan kartlägga området och urskilja mönster samt vilka 

behov av stöd som är lika för alla ungdomar. 

6.3 Genomförande 

För att ta kontakt med behandlingspersonal skickades i första skedet ut ett brev via e-post 

till åtta olika behandlingshem där syftet med studien beskrevs. Det informerades om att 

forskarna inom några dagar skulle återkomma till dem via telefon för att undersöka 

möjligheten att intervjua en i personalen kring deras arbete med ungdomar. Vid detta 

telefonsamtal bokades in lämpliga datum med en av personalen på respektive hem. Tyvärr 

bokades enbart tre intervjuer in under detta skede och på grund av tidsskäl kunde ej samma 

process med brevutskick användas i resten av urvalsförfarandet. I andra skedet kontaktades 

således behandlingshemmen enbart via telefon.  

6.3.1 Intervjuverktyget 

Intervjuerna var semistrukturerade och bestod av tre förberedda frågor. Under varje fråga 

fanns ett antal teman som hörde till huvudfrågan. Teman valdes efter en noggrann 

granskning av tidigare forskning på området samt genomgång av Bronfenbrenners 

bioekologiska utvecklingsmodell. Utifrån tidigare forskning valdes ut återkommande 

teman gällande ungdomars behov i samband med flytten från behandlingshemmen för att 

underlätta den kommande analysen av intervjumaterialet. För att försöka få en hög validitet 

utgick studien ifrån Bronfenbrenners teoretiska ramverk och de delar av modellen som 

verkade centrala för vår analys valdes ut som teman. Valet att enbart utgå ifrån tre centrala 

frågor var att försäkra att den förförståelse som åstadkommits under litteraturgenomgången 

inte färgade av sig i intervjuerna. Genom detta tillvägagångssätt söktes även att fånga 

kvalitativa aspekter (jfm Kvale & Brinkmann 2009).  

6.3.2 Intervjusituationen 

Intervjuerna utfördes med bägge forskarna närvarande. En person genomförde alla 

intervjuer och den andra förde anteckningar. Samma person som stod för anteckningarna 
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och hade en mer passiv roll vid intervjutillfället genomförde samtliga transkriberingar. 

Anledningen till att samma person genomförde alla intervjuer respektive alla 

transkriberingar var att försäkra om att studiens mätinstrument var konsekvent genom hela 

processen för att försöka nå en hög reliabilitet och validitet. Risken för att detta 

tillvägagångssätt skulle kunna leda till systematiska fel diskuterades, men fördelarna med 

tillvägagångssättet övervägde möjliga nackdelar. 

 

Två inspelningsapparater användes vid samtliga intervjutillfällen. Detta för att försäkra att 

en backup fanns om en av inspelningsapparaterna skulle svika. Ljudet var av hög kvalitet 

på samtliga intervjuer. 

6.3.3 Bearbetning av intervjumaterialet 

Intervjumaterialet transkriberades ordagrant. Långa pauser och beskrivning av tonläge och 

inlevelse togs dock inte med. När materialet var transkriberat genomfördes en så kallad 

meningskoncentrering (jmf Kvale & Brinkmann 2009). Först lästes intervjuerna igenom 

för att få en känsla av helheten. Sedan förkortades uttalandena från intervjuerna så att 

enbart huvudinnebörden i det som sagts i några få ord återstod (för vidare detaljer om 

meningskoncentrering se Kvale & Brinkmann 2009). Därefter tematiserades materialet 

utifrån samma teman som använts som stöd vid intervjutillfällena. I detta skede 

avidentifierades svaren. När samtliga svar var samlade under varje tema gjordes en 

kodning där liknande svar samlades i kluster och mönster som kunde urskiljas. Citaten som 

presenteras i texten har omvandlats från tal till skriftspråk för att undvika missförstånd av 

uttalandena. De citat som använts i rapporten är avidentifierade, och godkända av 

respondenterna. 

 

Vid analysarbetet kontrollerade, ifrågasatte och tolkades studiens resultat utifrån en 

jämförelse med Children (Leaving Care) Act 2000, tidigare forskning på området och 

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell. Mer exakt analyserades 

respondenternas förklaring av den systematiska uppbyggnaden av utslussnings- och 

eftervårdsverksamheterna på de undersökta behandlingshemmen genomfördes med det 

utbud som Children (Leaving Care) Act 2000 erbjuder engelska ungdomar. Vidare 

jämfördes respondenternas svar kring ungdomens behov av stöd med de behov av stöd som 

forskning pekat ut som centrala. Utifrån Bronfenbrenners teori ligger huvudfokus på analys 

utifrån person och process komponenterna av PPCT modellen.  
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6.4 Generaliserbarhet 

Resultaten av studien visar att samma svar kring vilka behov av stöd ungdomar har när de 

lämnar behandlingshemmet återkom. Detta tyder på att det finns en mättnad i materialet 

och därmed kan vissa slutsatser om ungdomarnas behov av stöd dras. Studiens empiri 

stämmer i vissa avseenden väl överens med den tidigare forskning som gåtts igenom och 

det går att hitta mönster i intervjuresultaten som stämmer väl överens med den 

bioekologiska utvecklingsmodellen.  

6.5 Etiska överväganden 

Vid intervjusituationen med behandlingspersonalen betonades att syftet med denna studie 

inte var att granska eller utvärdera den utslussning och eftervård som bedrivs på de 

behandlingshem respondenterna representerar. Syftet var snarare att få deras 

expertkunskap och syn på ungdomarnas behov av stöd i skedet när ungdomarna lämnar 

behandlingshemmen. Vidare att undersöka hur respondenterna skulle värdera den 

utslussning och eftervård som bedrivs i Sverige i dag, och om de anser att utslussnings- 

och eftervårdprocessen skulle kunna förändras till det bättre. Respondenterna försäkrades 

om att alla deras uttalanden skulle avidentifieras i den slutgiltiga rapporten samt att inget 

av de behandlingshem de representerar skulle kunna identifieras. Detta i enlighet med 

konfidentialitetskravet som ingår i individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). Utöver 

detta har studien även beaktat och handlat efter de tre övriga delarna ingående i 

individskyddskravet, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Då denna rapport rör en grupp ungdomar i en känslig övergång i sitt liv 

och då de inte har getts tillfälle att ge sin version av sin upplevelse av att genomgå 

utslussning från ett behandlingshem och följande eftervård, så har valet gjorts att inte 

belysa några enskilda fall som kom upp under intervjutillfällena.  

 

Ännu en grupp som berörs av denna rapport är behandlingshemmens uppdragsgivare. I 

majoriteten av fallen är det socialtjänsten men även barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 

socialsekreterarna, psykiatrin och landstinget har nämnts som uppdragsgivare i en mindre 

utsträckning. Nästintill alla respondenter beskrev sin kontakt med enskilda uppdragsgivare 

som positiv och i den mån kritik riktas mot socialtjänsten är det på organisationsnivå. 
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7. Resultat och Analys  

I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuundersökningen. Kapitlet inleds med en 

begreppsförklaring för att underlätta läsningen och förtydliga dels respondenternas 

definition av utslussning och eftervård, och dels vilka olika boendeformer de uppgav att 

ungdomarna kan flytta till efter avslutad placering. Därefter presenteras studiens resultat 

utifrån syftets tre frågeställningar: Behandlingspersonalens redovisning för Utslussning 

och eftervård på de undersökta behandlingshemmen, behandlingspersonalens bedömning 

av Ungdomens behov av stöd efter avslutad behandlingsplacering och avslutningsvis en 

redovisning av behandlingspersonalens önskemål om förändring gällande Reglering av 

utslussning och eftervård. Efter varje tema följer en delanalys utifrån engelska Children 

(Leaving Care) Act 2000, tidigare forskning på området och Bronfenbrenners 

bioekologiska modell av mänsklig utveckling.  

 

7.1 Begreppsförklaring 

Utslussning definierades av studiens respondenter som en process för att förbereda 

ungdomen för att lämna behandlingshemmet. Eftervård definierades som den kontakt 

ungdomen, och i vissa fall dennes familj, hade med behandlingshemmet efter ungdomen 

flyttat därifrån. Vid intervjuerna har behandlingspersonalen nämnt flera olika 

boendeformer dit ungdomen kan flytta efter avslutad behandlingsplacering. När 

behandlingsplacering nämns är det i referens till ungdomens huvudsakliga placering på ett 

behandlingshem varifrån ungdomen ska slussas ut. Med avslutad placering avses att den 

huvudsakliga behandlingsplaceringen är avslutad. Stödboende är en mindre reglerad form 

av behandling som enligt studiens respondenter är en vanlig placering efter 

behandlingsplaceringen. Respondenterna hade olika benämningar på denna boendeform 

och för att minska förvirringen kring begreppen har valet gjorts att kalla det stödboende. På 

detta boende bor ungdomen i en lägenhet eller i ett mindre hus tillsammans med andra 

ungdomar som också har flyttat från behandlingshem. Personal finns på plats några timmar 

per dag, vanligtvis på morgonen och eftermiddagen. Ett annat vanligt steg efter avslutad 

placering på behandlingshem tycks vara att ungdomen flyttar till träningslägenhet. I en 

sådan lägenhet bor ungdomen själv i egen lägenhet men träffar en kontaktperson några 

timmar per vecka. Även denna boendeform hade respondenterna lite olika benämningar för 

men benämns här som träningslägenhet. Försökslägenhet uppger våra respondenter som ett 

alternativ för ungdomen att flytta till. Dessa lägenheter regleras enligt studiens 
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respondenter av socialtjänsten i respektive kommun och är till skillnad från stödboende och 

träningslägenhet inte en form av behandlingsplacering. Med ungdomar som flyttar hem 

diskuteras avses mer specifikt ungdomar som lämnar behandlingshemmet och flyttar till 

sina föräldrar. 

7.2 Utslussning och eftervård på de undersökta behandlingshemmen 

I följande kapitel redovisas studiens respondenters beskrivning av utslussnings- och 

eftervårdsarbetet som bedrivs på de behandlingshem de representerar. Kapitlet inleds med 

en presentation av respondenternas beskrivning av utslussningsarbete varefter följer en 

kortare redovisning för var de uppger att ungdomar kan flytta efter avslutad placering och 

slutligen en redovisning av eftervårdsverksamheter. Trots att det faller utanför studiens 

syfte nämns även i liten utsträckning ungdomar som flyttar hem till sina föräldrar. Detta 

för att måla upp en helhetsbild av alla ungdomar som lämnar behandlingshem och 

förtydliga att ungdomar som flyttar till stödboende enbart är en liten grupp. Kapitlet 

avslutas med en delanalys av resultaten utifrån en jämförelse med Children (Leaving Care) 

Act 2000, tidigare forskning på området samt Bronfenbrenners bioekolgiska modell av 

mänsklig utveckling.  

7.2.1 Utslussning som övergång  

Resultaten av studien visar att majoriteten av respondenterna beskrev att syftet med 

utslussning och eftervård är att göra övergången från behandlingshemmet till livet utanför 

så odramatisk som möjligt för ungdomarna. De beskrev livet på behandlingshemmet som 

en relativt trygg miljö där det alltid finns någon trygg vuxen att vända sig till som kan 

hjälpa och stödja samt andra ungdomar att umgås med om de känner sig ensamma. En av 

respondenterna uttryckte att behandlingshemmet kan bygga upp ett visst beroende hos 

ungdomen, då personal finns där hela tiden och stöttar och guidar dem genom alla svåra 

stunder. Utslussningen uppgav denna respondent vara en strategi för att minska beroendet 

av stöd under en period innan ungdomen flyttar:   
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Det är svårt att förbereda en ungdom för verkligheten på en 

institution, det kan vara en trevlig miljö, men det är också en säker 

och trygg miljö när vi alltid är här för att kontrollera hur 

verkligheten bemöter våra ungdomar, hur de ska hantera den, den 

möjligheten minskas eller försvinner helt när de flyttar härifrån, 

och då kommer verkligheten som en enorm chock som kan vara så 

påfrestande att de lätt hamnar tillbaka i gamla beteenden.  

 

Det kan alltså behövas någon form av övergång mellan livet på behandlingshemmet och 

tillvaron utanför. Nästintill alla respondenter framhöll att det är i skarvarna mellan 

behandlingshemmets trygga och omhändertagande miljö och tillvaron utanför som 

återfallsrisken i tidigare destruktivt beteende är som störst.  

 

Många av respondenterna uppgav att de på behandlingshemmet delade upp 

utslussningsprocessen i två delar. En del där ungdomen besökte sitt nästkommande boende 

och en del där de fick lära sig praktiska färdigheter.  

 

Samtliga respondenter uppgav vid intervjutillfället att utslussning är en levande del i 

behandlingsplaceringen samt att en lång utslussningsperiod är att föredra. När 

utslussningsprocessen påbörjades varierade dock mellan de olika behandlingshemmen. 

Majoriteten av respondenterna berättade att utslussningsprocessen påbörjas när 

behandlingspersonalen upplever att ungdomen är redo. Vad det innebär att vara redo 

beskrevs oftast vara när ungdomen började få insikt i anledningen till sin egen placering 

samt intog en aktiv roll i sitt eget utvecklingsarbete. En av respondenterna beskrev det som 

följande: 

Från början är det jättejobbigt att vara på en institution. Att förstå 

syftet med att ha ett schema som ser likadant ut vecka efter vecka 

och att ha alla de här mötena och sitta i alla de här samtalen. Men 

någonstans när man börjar förstå vitsen med det då börjar det bli 

dags att tänka på utslussning och när man känner att man 

verkligen kan aktivt tillgodogöra sig då flyttar man. 

 

Några respondenter berättade till skillnad från ovanstående respondent att 

utslussningsprocessen påbörjades redan från första dagen på behandlingshemmet. Detta 
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genom att från dag ett diskutera med ungdomen var denne ska flytta efter tiden på 

behandlingshemmet. Respondenterna uppgav att detta var för att få ungdomarna att förstå 

att placeringen på behandlingshemmet var tidsbegränsat. De uttryckte åsikten att detta gav 

ungdomarna ett mål att jobba mot och att det var en viktig källa till motivation i 

ungdomens utvecklingsarbete.  

 

För de ungdomar som flyttar hem till sina föräldrar uppgav några respondenter att 

utslussning kunde gå ut på hembesök i allt längre intervaller. För ungdomar som flyttar till 

stödboende eller träningslägenhet såg utslussning lite annorlunda ut. Flertalet respondenter 

berättade att det var vanligt att först besöka detta boende samt att ungdomen fick 

information om boendet och vilka regler som gällde för att bo där. Några respondenter 

uppgav även att de ofta har någon form av personalövergång mellan de olika boendena. På 

ett av behandlingshemmen berättade en respondent att tiden före det att ungdomen flyttade, 

satte de in personal från stödboendet på behandlingshemmet för att arbeta med och lära 

känna ungdomen. En annan respondent uppgav att ungdomen regelbundet besökte 

stödboendet tiden före flytten för att lära känna den nya personalen. De respondenter som 

arbetade med personalövergångar uppgav under intervjusituationen att skälet till detta var 

att situationen inte skulle bli helt ny för ungdomarna när de flyttade, utan att de skulle ha 

ansikten de kände igen när de kom på plats.    

 

Under intervjusituationen uppgav nästintill alla respondenter att de såg behandling, 

utslussning och eftervård som en vårdkedja. Behandlingen var alltså inte ”färdig” när 

ungdomen flyttade ifrån behandlingshemmet, utan att tiden på behandlingshemmet enbart 

är en del i en längre förändringsprocess. Nästa led i processen är när ungdomen flyttar till 

stödboende eller träningslägenhet. Många respondenter uttryckte en åsikt om att det 

ultimata läget var när samma personalgrupp var med ungdomen genom hela vårdkedjan. 

Anledning uppgav de var att personalen byggt upp en relation till både ungdomen och 

dennes familj under behandlingstiden och ofta fått familjens förtroende vilket underlättade 

förändringsarbetet. I de fall ungdomen flyttade hem berättade några att vårdkedjan kunde 

fullgöras genom fortsatt terapeutisk kontakt med ungdomen och dennes familj.  

7.2.2 Till vad slussas ungdomen vidare? 

Under intervjusituationen uppgav majoriteten av respondenterna att cirka 50 procent av 

ungdomarna flyttar hem till sina föräldrar efter avslutad placering och cirka 50 procent 



 35 

flyttar vidare till stödboende, träningslägenhet eller egen lägenhet. Var ungdomen flyttade 

är i de flesta fall beroende på ungdomens ålder. De ungdomar som är yngre flyttar ofta 

hem till sina föräldrar, medan de som närmar sig 18 flyttar till stödboende, 

träningslägenhet eller egen lägenhet. Förutom stödboende och träningslägenhet uppgav 

några respondenter att ungdomarna ibland flyttar till egen lägenhet utanför socialtjänstens 

regi, till familjehem, eller till flick- eller pojkvänner. En respondent uppgav att LSS-

boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) var ett annat möjligt 

alternativ i det fall ungdomen hade blivit utredd under placeringstiden och det framkommit 

att denne var berättigad till stöd enligt LSS. Dessa boenden berättade respondenten, liknar i 

hög grad stödboenden.   

7.2.3 Eftervård eller ytterligare en behandlingsplacering? 

Majoriteten av respondenterna definierade eftervård som den verksamhet som kan ta vid 

efter det att ungdomen flyttat ifrån behandlingshemmet. Syftet med eftervården uppgav de 

vara att försäkra att ungdomen får en smidig övergång till livet utanför 

behandlingshemmet. Enligt vad respondenterna uppgav regleras eftervården i ett nytt 

kontrakt med uppdragsgivaren och samtliga beskrev att det ingår i deras arbete att övertyga 

uppdragsgivarna om vikten av eftervård.   

 

För de ungdomar som flyttade hem till sina föräldrar berättade respondenterna att eftervård 

i de flest fall består av en fortsatt terapeutisk kontakt med behandlingshemmet. Vanligast 

beskrevs vara fortsatt individual- eller familjeterapi.  Många respondenter ansåg att denna 

form av eftervård syftar till att hjälpa familjen återetablera sig i vardagen och att försäkra 

sig om att situationen i hemmet är hållbar. En respondent uttryckte det som att: 

 

Eftervård handlar om att stödja ungdomen och dennes familj. De 

har byggt upp ganska djupa relationer till oss, det finns en del 

beroende i det och man ska inte ta bort det över en natt. Man måste 

sakta men säkert dra sig ur. Jag tror det är för att stödja, hitta en 

kontinuitet och för att kontrollera att det fungerar.  

 

Stödboende beskrevs som vård i mindre hållande former, men trots detta en 

behandlingsinsats där en ny vårdplan utformas. På stödboendet bor ungdomen tillsammans 

med tre till fyra andra ungdomar. Vidare framkom i intervjuerna att behandlingspersonal 
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finns på plats under ett begränsat antal timmar per dag. Vanligast är att personal finns på 

plats på eftermiddagen eller morgonen. Övriga tider är personalen kontaktbar via telefon. 

Ett krav för att bo på stödboende uppgav samtliga respondenter var att ungdomen hade 

någon form av sysselsättning. Vanligast är att ungdomen studerar, praktiserar eller arbetar. 

Socialtjänsten betalar hyran och ungdomarna får en summa pengar varje månad som de 

själv får köpa mat och andra nödvändigheter för. Några respondenter berättade att 

ungdomarna i vissa fall kan behålla sin individualterapi under tiden på stödboendet, men 

att detta var upp till ungdomen att bestämma och att det inte var jätte vanligt. 

 

Nästintill alla berättade att det behandlingshem de arbetade på hade ett eget stödboende. 

Samtliga respondenter uttryckte även åsikten att det mest optimala var att ungdomen 

flyttade till det stödboende som var kopplat till deras behandlingshem. Anledningen till 

detta var att det ger det mest optimala läget för en långdragen utslussning till nästa boende. 

Trots detta var det optimala läget uppgav många att det inte är ovanligt att socialtjänsten 

väljer ett stödboende i den egna hemkommunen, på grund av att det ofta är billigare.   

 

Från stödboendet, uppgav flertalet respondenter, är det optimala läget att ungdomen slussas 

vidare till en träningslägenhet. I några fall flyttar ungdomen direkt från 

behandlingshemmet till träningslägenheten. I träningslägenheten bor ungdomen själv och 

har tillgång till en kontaktperson några timmar per vecka. Respondenterna uppgav att 

sysselsättning i form av skola, arbete eller praktik var ett krav för att få bo i 

träningslägenhet. Några respondenter berättade att behandlingshemmets träningslägenheter 

är omöblerade och att en del av utslussningen går ut på att hjälpa ungdomen att hitta 

möbler, köksredskap och andra praktiska tillbehör som behövs.   

 

Många av respondenterna berättade att det finns möjlighet för ungdomarna att bo kvar i 

träningslägenhet tills de fyller 25 år. De lade dock till att det är sällan ungdomarna blir 

kvar så länge eftersom socialtjänsten sällan vill betala för mer än ett år eller två. När 

ungdomen flyttar ifrån träningslägenheten, är det vanligt att ungdomens kontaktperson 

hjälper till att söka efter en lägenhet genom olika bostadsköer eller via internet. Många 

respondenter uppgav att ungdomen efter flytt ifrån träningslägenheten ofta har någon form 

av kontakt med psykiatrin eller öppenvården.  
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7.3 Delanalys 

Nedan följer en delanalys av ovanstående resultat som jämför respondenternas beskrivning 

av strukturen kring utslussning och eftervård i Sverige med Children (Leaving Care) Act 

2000 och tidigare forskning. Vidare analyseras materialet genom att, utifrån 

Bronfenbrenners bioekologiska paradigm, undersöka i vilken mån de två ländernas system 

underlättar eller försvårar ungdomens utveckling. För att underlätta läsandet är analysen 

upplagd under samma underrubriker som förekommer i resultatdelen.  

7.3.1 Utslussning som övergång  

Respondenterna berättade att syftet med utslussning och eftervård är att stötta ungdomen 

genom övergången från samhällsvård till ett självständigt liv och minska risken för återfall. 

Tidigare forskning (se exempelvis Stein 2006a) betonar också att övergången från 

samhällsvård till ett självständigt liv är en känslig period i en ungdoms liv och att 

ungdomen i denna övergång har en ökad risk för återfall i gamla destruktiva beteenden. 

Inom Children (Leaving Care) Act 2000 är ungdomens pathway plan ett sätt att försäkra att 

ungdomen har fortsatt stöd efter dem lämnar behandlingshemmet. 

 

Tidigare forskning (se exempelvis Thomas 2005) pekar även på tiden mellan 16-25 år som 

en övergång från ungdomslivet till vuxenlivet. Detta innebär att ungdomar som lämnar 

behandlingshem genomgår både en övergång från behandlingshem till livet utanför, och en 

övergång från ungdoms- till vuxenlivet samtidigt. Övergången från ungdomen till 

vuxenlivet har för ungdomar generellt, de senaste decennierna, blivit en utdragen process 

där ungdomar långt in i 20-årsåldern har möjlighet att återvända till sina föräldrahem för 

praktisk och emotionell support (Thomas 2005). För gruppen ungdomar som lämnar 

samhällsvård pekar forskning (se exempelvis Höjer & Sjöblom 2009 eller Thomas 2005) 

på att denna övergång, blivit komprimerad och accelererad. Ungdomar som lämnar 

samhällsvård, till skillnad från ungdomar generellt, har i de allra flesta fall ingen familj att 

återvända till när de behöver praktisk eller emotionell support.  Enligt Stein (2006a) ökar 

denna grupp ungdomars chanser till att klara sig på egen hand i samhället om någon annan 

träder in och stöttar dem ut i vuxenlivet. Det är utifrån denna poäng Children (Leaving 

Care) Act 2000 förser varje ungdom som lämnar samhällsvård med ett personligt ombud 

som ska skapa en god relation med ungdomen och hjälpa denne i övergången till ett 

självständigt liv (Brammer 2009). Detta kan tolkas som att ungdomen får en alternativ 

person att vända sig till i det fall denne inte kan söka stöd hos sin familj. Utifrån våra 



 38 

respondenters svar kan tolkningen göras att deras tanke med eftervård fyller samma 

funktion. Det vill säga, att försäkra att ungdomen har stöd i övergången från 

behandlingshem och ut i samhället.  

 

Denna känsliga övergång från behandlingshem till livet utanför skulle kunna liknas vid vad 

Bronfenbrenner (1977) kallar en ekologisk övergång. Enligt Bronfenbrenner är en 

ekologisk övergång när en individ träder in i ett nytt mikrosystem inom vilken individen 

måste lära känna nya människor, få en ny roll att fylla inom det nya systemet och nya krav 

på sig som medföljer den nya rollen. Dessa övergångar, förklara Bronfenbrenner (1977), 

kan leda till både positiv och negativ utveckling.  Utifrån idén om ekologiska övergångar 

kan det tolkas som att en ungdom som lämnar ett behandlingshem genomgår flera 

ekologiska övergångar samtidigt. De flyttar till nytt boende, börjar i ny skola eller på nytt 

arbete eller praktikplats, har många nya människor att förhålla sig till och nya roller att 

fylla. Flytten till eget boende medför dessutom att ansvaret för att hålla kontakten med 

myndigheter och samhällsinstanser nu faller på ungdomarna själva. Detta var något 

behandlingshemmet tidigare hjälpte dem med, och kan även de ses som nya microsystem 

att träda in i och ytterligare ekologiska övergångar.  

7.3.2 Till vad slussas ungdomen vidare? 
 

Studiens respondenter uppgav att cirka hälften av ungdomarna flyttar hem till sina 

föräldrar efter avslutad behandlingsplacering och cirka hälften till någon form av eget 

boende, stödboende eller träningslägenhet. De ungdomar som inte flyttade hem uppgav de 

var närmre 18 års ålder. Detta är jämförbart med Höjer & Sjöbloms (2009) studie som 

intervjuade ungdomar som lämnat samhällsvård vid eller efter 18 år ålder och där 

majoriteten av ungdomarna berättat att det är sällan de flyttar hem. I England lämnar 

ungdomar behandlingshemmet när de är mellan 16-17 år gamla (Broad 2005). Biehal och 

Wades (1996) studie visar att det enbart en bråkdel av dessa ungdomar återvänder till sina 

föräldrar. Slutsatsen kan dras att engelska ungdomar flyttar till eget boende i en tidigare 

ålder än svenska vilket kan tyda på att deras övergång till vuxenlivet är ännu mer 

accelererad än i svenska förhållanden.  

7.3.3 Eftervård eller ytterligare en behandlingsplacering? 

Enligt våra respondenter ser eftervårdsarbetet olika ut beroende på var ungdomen flyttar. 

Läget kan bli än klurigare då ungdomen flyttar ifrån behandlingsplacering vidare till ett 

stödboende eller träningslägenhet. Detta eftersom dessa räknas som ytterligare en 
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behandlingsplacering och därmed inte regelrätt eftervård. Utifrån våra respondenters 

utsagor kan dock tolkas att om tanken med eftervård är att hjälpa ungdomen återetablera 

sig i samhället kan stödboende och träningslägenhet ses som en form av eftervård.  

 

Skillnaden mellan det svenska och engelska systemet är, bland annat, att det stöd det 

engelska systemet erbjuder är uppdelat på en rad olika myndigheter och samhällsinstanser 

(Brammer 2009). Det vill säga, en instans hjälper ungdomen med social färdighetsträning, 

en annan med boende och en tredje med arbetssökande. Inom det svenska systemet, som 

våra respondenter beskriver det, kommer i bästa fall, all hjälp från samma personer. Det 

vill säga från behandlingspersonalen eller ungdomens kontaktperson. Utifrån 

Bronfenbrenner och Morris (1998) kan det tolkas som att det svenska systemet är att 

föredra utifrån att ungdomen får stöd genom sina proximala processer av en och samma 

person (sin kontaktperson) som agerar som signifikant vuxen. Detta ökar chanserna för att 

de proximala processerna leder till positiv utveckling. Inom det engelska systemet har 

ungdomen mycket stöd genom sin pathway plan, men stödet ges av många olika aktörer 

vilket kan medföra att mycket av ungdomens energi går till att lära känna denna nya person 

istället för att energin fokuseras på de proximala processerna med omgivningen.  

7.4 Ungdomens behov av stöd 

I detta avsnitt görs en redovisning för respondenternas syn på vilket stödbehov ungdomen 

har när de flyttar från behandlingshemmet. Avsnittet inleds med en redogörelse för 

respondenternas resonemang kring behandlingstiden och huruvida ungdomen är 

färdigbehandlad när denne flyttar ifrån behandlingshemmet. Efter detta följer 

respondenternas svar kring vad de uppfattade som ungdomarnas emotionella stödbehov vid 

tiden för flytt från behandlingshemmet och vilka olika tekniker respondenterna använder 

för att arbeta med detta stödbehov. Sedan följer en kort redogörelse för vad respondenterna 

uppgav som ungdomarnas praktiska behov av stöd samt hur respondenterna uppgav att de 

arbetar kring detta. Kapitlet avslutas med en delanalys utifrån vad tidigare forskning 

betonar som ungdomens behov, skillnaden mellan hur dessa behov bemöts inom Children 

(Leaving Care) Act 2000, samt en tolkning av dessa behov utifrån Bronfenbrenner. 

Delanalysen är upplagd utifrån samma underrubriker som resultatdelen.  

7.4.1 Färdigbehandlad? 

Under intervjusituationen uttryckte flera respondenter att ungdomarna, som nämnts 

tidigare, har ett fortsatt behov av stöd efter avslutad behandlingsplacering. De poängterade 
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åter att eftervård är en viktig del av behandlingsarbetet och att ungdomen inte är 

färdigbehandlad när denne lämnar behandlingshemmet. Eftervården är viktig för att 

försäkra sig om att den utveckling som påbörjats på behandlingshemmet håller över tid. En 

respondent uttryckte vikten av att vara kvar i ungdomens liv efter avslutad placering på 

följande sätt: 

 

Barn hamnar inte på behandlingshem utan anledning. Det tar lång 

tid att bearbeta det de har med sig i bagaget. Deras utgångspunkt 

är mycket sämre och det kan ta längre tid att komma igång med allt 

som samhället kräver de ska klara. De behöver stöd. 

 

Tanken bakom eftervård uppgavs således vara att erbjuda ungdomen tid och stöd i att 

förankras i en mer självständig tillvaro innan samhället släpper ansvaret för dem.   

 

Flera respondenter uttryckte att en kontaktperson är ett bra alternativ för att erbjuda stöd 

och hjälpa ungdomen under denna tid, särskilt om det är en person som lärt känna 

ungdomen under behandlingstiden. 

 

 Det är viktigt att det finns någon som har en förståelse för dem 

[ungdomen, författarens anmärkning] och hur de har fungerat 

under behandlingstiden. Någon som har en förståelse för hur 

verkligheten kan krocka med den här ungdomen som varit 

placerad. Någon som kan ta hand om dem och stödja dem så att de 

inte blir helt ensamma.  

7.4.2 Efter flytten kommer ensamheten 

Ett av de största stödbehoven som togs upp av respondenterna var hjälp med att hantera 

den ensamheten som kommer efter ungdomen flyttat ifrån behandlingshemmet. Samtliga 

respondenter berättade att nästan alla ungdomar ser fram emot flytten men att känslorna 

ibland kan vara blandade. Flertalet respondenter uppgav att de första 1- 1,5 månader efter 

flytten är som en smekmånadsperiod då ungdomen är glad över sitt nya boende. Efter 

denna smekmånadsperiod brukar ungdomen ”dippa” och må sämre.  Det vill säga, 

ungdomen går igenom någon slags kris vilket kan medföra att de under en tid återgår till 

gamla skadliga beteenden. Orsaken till ”dippen” är att ungdomen går från att vara 

omringad av människor dygnet runt till att helt plötsligt vara helt ensam.  
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[Att flytta] låter bra tills man sitter helt ensam och inte vet hur man 

ska sysselsätta sig för att det har alltid funnits folk runt omkring 

man kan sysselsätta sig med. Andra ungdomar, personal, man är 

aldrig ensam.  

 

Denna ensamhet, uppgav respondenterna, försöker personalen hjälpa ungdomen med 

genom att prata om det innan flytten. Men oftast, berättade de, har ungdomarna byggt upp 

en fantasibild av livet på egen hand. De förväntar sig att de ständigt kommer att ha fester 

och kompisar omkring sig. Ensamheten kommer som en chock för ungdomarna. En 

respondent uttryckte att det inte gick att parera denna ensamhet innan ungdomarna flyttade 

utan att det var först när ungdomarna upplevde känslorna på riktigt som det var möjligt att 

arbeta med dem kring dessa känslor. Detta är, enligt denna respondent, ytterligare en 

anledning att eftervården är så viktig.  

 

Några respondenter uppgav till skillnad från ovanstående respondent att det till viss del går 

att parera chocken av ensamheten. Till exempel genom att diskutera strategier för att 

hantera ensamheten tillsammans med sin kontaktperson innan flytten sker. En respondent 

uttryckte att: 

 

Det går inte att föreställa sig innan hur ensamt det blir, och för att 

motverka detta pratar vi om det och gör individuella 

överenskommelser kring hur vi ska förstå när du mår sämre. Hur 

du ska kunna förmedla det till oss och hur du vill bli bemött då? 

 

Många respondenter var överens om att trots att denna ensamhet är jobbig så är den 

nödvändig och nyttig för ungdomarna att möta. De förklarade att det handlar om att möta 

sig själv på ett annat sätt och är en process som alla måste gå igenom. En respondent 

förklarade att ungdomarna, under tiden på behandlingshemmet, ständigt blir speglade i sin 

utveckling. När ungdomarna har det jobbigt på behandlingshemmet finns det alltid någon 

personal som kan diskutera och stödja dem genom situationen. Till skillnad från detta, 

fortsatte respondenten, måste ungdomarna, när de flyttar, lära sig att vänta in detta stöd till 

dess att de träffar sin kontaktperson. En respondent uttryckte att detta är en del av att bli 

vuxen. En annan ansåg att ungdomen i vissa fall kan behöva medicin för att orka hitta 
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tillbaka till en mer stabil nivå. En tredje berättade att om en eftervårdsplacering ”kraschar” 

beror det inte på att en ungdom glömt att betala en räkning, det vill säga praktiska problem, 

utan beror på att ungdomen har mått dåligt och att detta har orsakat bekymmer. 

Trots att många respondenter under intervjusituationen uttryckte åsikten att ungdomarna 

har ett stort behov av emotionellt stöd efter flytten från behandlingshemmet var inte alla 

eniga om att det var det största stödbehovet. Några uppgav att vilken slags stöd ungdomen 

behöver är väldigt individuellt och hänger samman med anledningen till placeringen. En 

respondent uttryckte att det kan vara stor skillnad på vilka behov en ungdom har som varit 

placerad sen denne var ett litet barn och till exempel ett ensamkommande flyktingbarns 

behov. 

7.4.3 Ungdomens nätverk som stöd 

Som tidigare nämnts uppgav samtliga respondenter att ungdomarna var i behov av stöd 

efter avslutad placering. Vem som bör ge ungdomen detta stöd var dock inte alla eniga om. 

Några av respondenterna tycktes anse att kontaktpersonen eller behandlingspersonalen är 

de som är bäst rustade för att stötta ungdomarna efter att de flyttat. Andra uppgav att trots 

att kontaktpersonen var viktig så kunde inte denna person stå för allt stöd. Det var därför 

viktigt, uttryckte de, att jobba aktivt med att utöka ungdomens nätverk.  

 

Att utöka ungdomarnas övriga nätverk uppgav flera respondenter är en stor del av 

behandlingsarbetet, särskilt efter det att ungdomarna flyttat till stödboende eller 

träningslägenhet. Stödboendet och skolan uppgav många är bra platser för ungdomarna att 

knyta nya kontakter. Detta är en av anledningarna till att sysselsättning i form av skola, 

arbete eller praktikplats är ett krav på stödboenden och träningslägenheter. En respondent 

uttryckte att för de som träffar flick- eller pojkvänner kan den nye partnerns nätverk vara 

ett bra sätt att vidga sitt kontaktnät. En respondent uppgav att de på stödboendet arbetar 

kognitivt med ungdomarna kring deras nätverk. Detta innebär att tillsammans med 

ungdomarna diskutera bra strategier för att ta kontakt med andra, något som personalen 

sedan regelbundet återkopplar till tillsammans med ungdomarna.  

 

Utifrån nätverksarbete uttryckte några av respondenterna att det är viktigt att ungdomarna 

försöker behålla de kompisrelationer de hade innan de flyttade till behandlingshemmet. 

Flera respondenter uppgav att de pratar med ungdomarna om vikten av att behålla sina 

gamla kontaktnät och två respondenter berättade att kompisar är välkomna att besöka 
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ungdomen under tiden de är placerade. Anledningen till detta är att försöka förhindra att 

ungdomarna tappar för många kontakter i sina sociala nätverk under placeringstiden.  

 

Många ungdomar bygger upp nya vänskaper under placeringstiden och åsikterna om det är 

bra eller dåligt att behålla dessa efter avslutad placering skilde sig mellan respondenterna. 

En respondent berättade att dessa kompisrelationer blir väldigt viktiga och att dessa 

kontakter ofta hänger kvar efter det att ungdomen flyttar. En annan respondent uttryckte att 

det var sällsynt att ungdomen behöll relationerna till de ungdomar de lärt känna under 

placeringstiden. Detta på grund av att de relationer ungdomen byggt upp under placeringen 

enbart skulle påminna om tiden som varit. Detta gällde särskilt för de vänner som var kvar 

i behandling, då dessa inte ännu gått vidare i sin utveckling och att det för ungdomen 

kunde vara som att gå bakåt i sin egen utveckling. 

7.4.4 Ungdomens familj som stöd 

Respondenterna uppgav vid intervjutillfället att det ser väldigt olika ut vilken kontakt 

ungdomen har med sina föräldrar både under och efter placeringstiden. Några respondenter 

berättade att de yngre ungdomarna ofta har mer kontakt med sina föräldrar än de äldre. 

Flera respondenter uttryckte åsikten att huvudansvaret för att stötta ungdomen efter flytt 

från familjen inte bör falla på föräldrarna eftersom denna relation oftast inte fungerat så 

bra. Det finns en anledning till att ungdomarna hamnat på behandlingshem, förklarade en 

respondent, och samhället måste ta på sig ansvaret för att se till att ungdomarna är väl 

förankrade i sitt nya självständiga liv eftersom deras familj ofta inte kan hjälpa dem med 

det. En uttryckte att ungdomarna, när de flyttar till ett behandlingshem har påbörjat en 

frigörelseprocess: 

 

Några ungdomar flyttar hem, men många gånger tycker vi inte att 

det är optimalt. Man kommer hit och kanske är mellan 15-17 år. 

Ungdomarna är i ett slags frigörelseprocess, då relationer[till 

föräldrarna, författarens anmärkning] förändras. Man har 

påbörjat en separation, då är det inte optimalt att flytta tillbaka 

hem. 

 

Trots åsikten att föräldrarna inte bör bära för stort ansvar uttryckte nästan alla respondenter 

att de arbetar aktivt med familjen. De förklarade att det är positivt för ungdomarna att 
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försöka förbättra kontakten med familjen. En respondent beskrev att förhållningssättet från 

behandlingshemmets sida bör gå ut på att hjälpa en ungdom i relationen till dennes familj 

utan att detta behöver innebära att familjen ska ha huvudansvaret i att stötta ungdomen 

efter avslutad behandlingsplacering: 

 

Vi är aldrig fördömande mot den familj som finns, aldrig. Har man 

en mamma som sitter på krogen, då har man den mamman, vi 

konkurerar aldrig ut den personen. Men vi ser hennes 

begränsningar och ställer inte onormala krav på henne som hon 

inte kan leva upp till. 

 

Ett sätt att arbeta med familjen är att försöka få ungdomarna att göra en uppdelning av 

relationer och fundera över vilken slags relation de har tillsammans med sina föräldrar. Det 

vill säga, vad de ska förvänta sig av relationen. I vissa fall, fortsatte respondenten, kanske 

ungdomens föräldrar inte klarar av att stötta ungdomen när denna mår dåligt. Då föreslår 

personalen att ungdomarna ska försöka hitta en annan person i sitt nätverk, som till 

exempel någon i behandlingspersonalen, eller en annan släkting, att prata om sådant med. 

Syftet är att få ungdomarna att tänka kring vad som är mest effektivt för olika relationer. 

Fler respondenter uppgav att de arbetar med att hjälpa ungdomarna att hitta andra personer 

i sin omgivning som kan stötta dem emotionellt. I många fall kan detta vara till exempel en 

morbror eller en mormor.  

 

I de fall ungdomarna är över 18 år gamla uppgav samtliga respondenter att det är upp till 

ungdomarna själva att bestämma i vilken utsträckning de vil ha kontakt med sina föräldrar.  

7.4.5 Behandlingspersonal som stöd 

Kontakten behandlingspersonal har med ungdomar efter avslutad placering varierade. 

Några berättade att det händer att ungdomar ringer ibland för att berätta om hur de har det 

medan andra skickar ett julkort eller i vissa fall besöker behandlingshemmet och tar en 

fika. Denna sortens kontakt berättade samtliga respondenter att de upplevde som mycket 

positiv.  

 

Alla respondenter underströk dock att de inte själva söker upp ungdomarna efter att de 

flyttat, utan att det åligger ungdomarna att ta initiativet om de vill ha någon kontakt. 



 45 

Anledningen till detta är att när ungdomarna flyttar och tar steget till ett självständigt liv, 

bör de bryta med behandlingshemmet och börja om på nytt.  

 

En respondent uttryckte att om en ungdom sökte kontakt med behandlingspersonalen på en 

mer regelbunden basis kunde detta vara ett tecken på att behandlingspersonalen inte 

lyckats avsluta relationen med ungdomen på ett bra sätt. Denne respondent beskrev att det 

är mer sällan ungdomarna söker kontakt än vad man kan tro.  

 

Respondenterna hade olika åsikter på om det är rimligt att fortsätta stödja ungdomarna på 

ett mer privat plan efter avslutad placering. Ett par uttryckte att det händer att de bygger 

upp en mer personlig relation till vissa ungdomar och fortsätter att hålla en viss 

regelbunden kontakt. Dessa respondenter uppgav att det är i sin ordning att ha denna typ av 

relation, dock på ett privat plan utan ersättning. Andra respondenter berättade att de inte 

var optimalt då de upplevde att de inte räckte till. De fortsatte med att förklara att det 

ständigt kommer nya ungdomar och tiden räcker inte till att fortsätta med relationerna till 

de ungdomar som flyttat. Respondenterna av denna åsikt uppgav att det vore svårt att hålla 

kontakt med ungdomen över tid även om socialtjänsten skulle ersätta dem ekonomiskt för 

en sådan tjänst.  

7.4.6 En struktur i vardagen 

Flertalet respondenter uppgav vid intervjutillfället att ett bra sätt att hjälpa ungdomarna att 

motverka ensamheten är att hjälpa dem att hitta en struktur i vardagen. Detta är en av de 

största anledningarna bakom krav på sysselsättning när ungdomen bor på stödboende eller 

i träningslägenhet. Cirka hälften av respondenterna lade till att de redan under tiden på 

behandlingshemmet även arbetar aktivt med att hjälpa ungdomarna hitta fritidsaktiviteter 

de är intresserade av. Det kan innebära allt ifrån att gå på bio eller teater till bergsklättring 

eller fotboll. Syftet, fortsatte respondenterna, är att hjälpa ungdomarna hitta ett intresse de 

kan bygga vidare på efter flytten från behandlingshemmet. Flertalet uttryckte åsikten att 

om en ungdom har fritidsaktiviteter inbokade några kvällar i veckan underlättar detta för 

dem de kvällar när de inte har något inbokat och känner sig ensamma. De kan på så sätt 

veta att de kvällen därpå har något att göra.  

 

En struktur var således en viktig del i det emotionella stödet och några respondenter 

uppgav att de arbetar kognitivt med ungdomarna på detta plan. Det vill säga, att de 
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tillsammans med ungdomarna arbetar fram strategier som ungdomarna kan använda sig av 

när de känner sig ensamma. Ungdomen och kontaktpersonen återkopplar varje vecka till 

hur veckan har gått. Tillsammans utvärderar ungdomen och kontaktpersonen situationerna 

och vilka strategier ungdomen använt. Hur har ungdomen mått? Vilka strategier har 

använts när de känt sig ensamma? Varför valde de denna strategi, och hur fungerade det?  

7.4.7 Praktiska färdigheter 

Praktiska färdigheter var också något respondenterna berättade att de arbetar aktivt med 

inför att ungdomen ska flytta från behandlingshemmet, stödboendet eller 

träningslägenheten. En respondent beskrev behandlingshemmets syn på vikten av praktiska 

färdigheter på följande sätt: 

 

Jag skulle säga att 90 procent av de här ungdomarna behöver 

jobba med de praktiska delarna för att de är sådant man annars får 

från sin familj. Alltså kunskap kring konton, banker, 

hemförsäkringar, vad pengarna ska räcka till, och många av de vi 

ser har inte fått det stödet. 

Sättet att arbeta med detta skiljde sig åt. Vissa av respondenterna berättade att de besöker 

arbetsförmedlingen tillsammans med ungdomen, visar hur räkningar betalas antingen via 

banken eller via Internet samt hur och var de kan söka lägenhet, via bostadsförmedlingar 

eller Internet. Syftet, fortsatte de, är att ungdomarna ska lära sig hur de på egen hand sköter 

praktiska delar i sin vardag. En respondent underströk vikten av praktiska färdigheter för 

att klara sig på egen hand i vuxenlivet: 

 

Det är oftast så att folk inte vet vad ett bankgiro är, de vet inte att 

man blir skyldig pengar om man tar ett studielån på CSN, många 

sådana saker vet de inte. 

 

7.5 Delanalys 

Nedan följer en delanalys där respondenternas beskrivning av ungdomens stödbehov 

jämförs med de behov som tidigare forskning betonat. Vidare undersöks hur dessa behov 

bemöts olika i Sverige och England samt hur bemötande av dessa behov kan tolkas utifrån 
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Bronfenbrenner. För att underlätta läsandet är analysen upplagd under samma 

underrubriker som förekommer i resultatdelen. 

7.5.1 Färdigbehandlad?  

Tidigare forskning (se exempelvis Thomas 2005) visar att en förlängd utslussningsprocess 

och fortsatt stöd efter ungdomens flytt från behandlingshemmet är två faktorer som ökar 

ungdomens chanser att etablera sig i samhället. Respondenterna beskrev att ungdomens 

behandlingsplacering bara är en liten del av deras förändringsarbete och att de behöver 

fortsatt stöd efter placeringen är avslutad. Detta stöd, berättade de, bör ses som en del av 

behandlingsarbetet.  

 

Respondenterna uppgav att ett skäl till att ungdomar behöver stöd när de lämnar 

behandlingshemmen var att de har mycket ”med sig i bagaget”. De har, berättade 

respondenterna, genomgått en svår barndom vilket är en av anledningarna till att de blivit 

placerade. Att behandlingspersonal stannar kvar och erbjuder en ungdom stöd under tiden 

efter placeringen kan utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner & 

Morris 1998) tolkas som att behandlingspersonalen fyller rollen av en signifikant vuxen. 

Det vill säga, när ungdomen kommer ut i samhället måste de interagera med samhället på 

ett mycket intensivare plan. Detta kan utifrån Bronfenbrenners perspektiv tolkas som att de 

tvingas till att ingå i proximala processer med sin omgivning som förhoppningsvis leder till 

att de utvecklas positivt (Bronfenbrenner & Morris 1998). 

 

Bronfenbrenner och Morris (1998) teori betonar ytterligare att en individs utveckling sker i 

ett samspel mellan dennes biopsykologiska karaktärsdrag och den miljö individen befinner 

sig i. Vidare beskriver Bronfenbrenner att dessa karaktärsdrag har en inverkan på 

individens förmåga att interagera med sin omgivning, det vill säga, ingå proximala 

processer med omgivningen, och därmed dess förmåga till att utvecklas positivt. Utifrån 

Bronfenbrenner och Morris (1998) beskrivning av force-, resource- och demand 

characteristics kan det tolkas som att dessa ungdomar ofta lutar mot den negativa sidan av 

dessa skalor. Det vill säga, utifrån force characteristics har dessa ungdomar ofta svårigheter 

med aggressivitet och impulsivitet samt förmåga att kunna planera långsiktigt. Utifrån 

Bronfenbrenner och Morris (1998) kan detta tolkas som att de därmed kommer att ha svårt 

att sätta igång proximala processer med sin omgivning. Resource characteristics handlar 

om en ungdoms utvecklingsmässiga egenskaper som kan underlätta eller försvåra 
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utövandet av proximala processer. Här kan denna höga förekomst av ADHD och 

neuropsykiatriska diagnoser hos denna grupp (Andreassen 2003) försvåra för ungdomen att 

utvecklas på egen hand i samhället. Demand characteristics beskriver Bronfenbrenner & 

Morris (1998) som personegenskaper som framkallar en viss respons hos omgivningen och 

därmed bjuder in eller försvårar kontakt med andra. Många av ungdomarna som är 

samhällsplacerade har som genomgången av tidigare forskning visat egenskaper som kan 

framkalla en negativ respons hos omgivningen, i olika extremer som utagerande å ena 

sidan och extrem blyghet å den andra. Dessa ungdomars negativa karaktärsdrag, kan det 

tolkas, kommer troligtvis att inverka på deras sätt att hantera och kontrollera sina känslor 

och beteenden och därmed hur de blir bemötta av omgivningen. Vidare kan det tolkas att 

ungdomen, i och med sina karaktärsdrag överlag kommer att ha svårigheter att ingå 

proximala processer med sin omgivning och därmed utvecklas positivt i samhället.  

 

Respondenterna uppgav att stödet till ungdomarna kan ges genom att ungdomarna flyttar 

till mindre reglerade boendeformer och sakta guidas ut i samhället med hjälp av 

behandlingspersonal eller en kontaktperson. Inom Children (Leaving Care) Act 2000 ska 

ungdomen få hjälp med att hitta boende, men hur detta stöd ska ges eller vart ungdomen 

ska flytta specificeras inte. Enligt Bronfenbrenner och Morris (1998) kan den utökade tiden 

med fortsatt stöd ge ungdomen mer tid att utveckla sig inom sina proximala processer med 

omgivning. Det vill säga, ge dem tid att göra processerna mer komplexa och därmed öka 

chansera att ungdomen lär sig interagera med sin omgivning på ett positivt sätt.  Intressant 

att påpeka här är att respondenterna beskrev att de i allra flesta fall kan erbjuda ungdomen 

någon form av hjälp ut i samhället, medan nordisk forskning på området (se Egelund et al. 

2009, Höjer & Sjöblom 2009) visar att ungdomar som lämnar samhällsvård i Sverige 

upplever att samhället överger dem så fort de fyller 18 år. Detta kan tolkas som att 

ungdomarna inte tycks uppleva att de får det stöd ut i samhället som respondenterna 

uttryckte att de ger.  

7.5.2 Efter flytten kommer ensamheten 

Många av uppgav att praktiska behov var väldigt viktiga men att det är de emotionella 

behoven ungdomen behövde mest hjälp med. Det vill säga, att det är de emotionella 

behoven som avgjorde om en ungdom ”kraschade” efter flytten från behandlingshemmet, 

eller inte. Enligt Children (Leaving Care) Act 2000 ska ungdomens personliga ombud 

bygga upp en ”god relation” med ungdomen, men ungdomens emotionella behov benämns 
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inte. Däremot anmärker ungdomarna Höjer och Sjöbloms (2009) studie att det är de 

praktiska färdigheterna de har störst behov av hjälp med. Det kan utifrån detta tolkas som 

att det finns ett diskrepens mellan vad ungdomar i forskning beskriver att de behöver hjälp 

med och vad studiens respondenter uppgav är viktigast. Både Egelund et al. (2009) och 

Höjer och Sjöbloms (2009) respektive studier lyfter fram att många ungdomar upplever 

känslor av desperation och ensamhet efter det att de flyttat från behandlingshemmet.  

 

Utifrån ett perspektiv om ungdomens övergång från ungdom till vuxenliv beskriver 

forskning att en ungdom generellt behöver både emotionell och praktisk support (Osgood 

et al. 2005). Slutsatsen som skulle kunna dras är att detta även skulle gälla för ungdomar 

som lämnar samhällsvård och ska flytta ut på egen hand. Detta eftersom denna grupp 

ungdomar samtidigt genomgår en känslig övergång från samhällsvård till livet på egen 

hand (Thomas 2005) och en övergång från ungdoms- till vuxenlivet.  

7.5.3 Ungdomens nätverk som stöd 

Våra respondenter uppgav olika åsikter kring arbetet med ungdomarnas nätverk. Några 

berättade att nätverksarbetet bestod enbart av familjearbete medan andra även arbetade 

med ungdomens informella nätverk och vänskapskrets. Vissa respondenter uppgav att det 

var positivt att ungdomen behöll de kontakter de knutit med andra ungdomar på 

behandlingshemmet medan andra uttryckte åsikten att det var mindre bra. Vilken syn 

respondenterna hade på ungdomens vänner verkar nära sammankopplat med anledningen 

till ungdomens placering. Det vill säga, respondenter som uppgav att det var bra att 

ungdomen knöt kontakter under behandlingstiden arbetade i regel med ungdomar som i 

större grad hade neuropsykiatriska diagnoser och svårigheter med att knyta kontakter 

överlag. Medan de som i högre grad uttryckte åsikten att ungdomarna bör bryta med 

behandlingshemmet och dessa kontakter ofta arbetade med ungdomar som var utagerande.  

 

Children (Leaving Care) Act 2000 jobbar med en plan för hur ungdomar ska etablera och 

upprätthålla kontakt med sin familj och övriga nätverk. Tidigare forskning har också, 

intressant nog, skilda åsikter om ungdomarnas nätverk. Både Höjer och Sjöblom (2009) 

och Biehal och Wade (1996) tar i sin forskning upp att ungdomarna efter de flyttade ifrån 

behandlingshemmen var bra på att bygga upp informella nätverk. Till skillnad lyfter 

Egelund et al. (2009) fram att det tvärt emot detta är just med att bygga upp nätverk som 
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ungdomarna behöver särskilt stöd. Biehal och Wade (1996) uppgav att ungdomar som 

hade en bra relation till sin familj överlag hade lättare att knyta kontakter med andra.  

7.5.4 Ungdomens familj som stöd 

Inom den svenska familjeorienterade behandlingsmodellen ligger fokus traditionellt på 

samarbete med ungdomens familj och målet med behandlingen är att ungdomen ska 

tillbaka till sin familj (Gilbert 1997). Höjer och Sjöblom (2009) argumenterar i sin 

pilotstudie i motsats till detta att det svenska samhället måste börja se dessa ungdomar 

utifrån deras roll som unga vuxna på väg ut till eget boende, istället för enbart som 

kopplade till sina föräldrar. Inom den engelska barnskyddsmodellen och Children (Leaving 

Care) Act 2000 ligger fokus hela tiden på att ungdomen ska slussas från 

behandlingshemmet till eget boende. Men, som nämndes i föregående avsnitt, ligger fokus 

inom Children (Leaving Care) Act 2000 även på att arbeta med ungdomens övriga nätverk 

(Brammer 2009). Denna studies respondenter befinner sig inom den familjeorienterade 

behandlingsmodellen, men trots denna modells betoning på att ungdomen ska ”jobbas 

hem” (Gilbert 1997) uttryckte majoriteten av respondenterna att det i de allra flesta fall inte 

var det bästa för ungdomen att flytta hem och att detta inte bör vara målet med 

behandlingstiden. En respondent uttryckte åsikten att ungdomen hade påbörjat en 

frigörelseprocess från sin familj och att det i större grad var bättre att bygga vidare på 

denna.  

 

Vad bör då vara målet vara med ett samarbete med ungdomens familj? Tidigare forskning 

från både England och Sverige (se exempelvis Höjer & Sjöblom 2009, Biehal & Wade 

1996) anser att det är positivt för ungdomen att arbeta med relationerna inom en familj. 

Skillnaden mellan detta synsätt och det familjeorienterade synsättet är dock att denna 

forskning inte har som mål att ungdomen ska flytta hem till sina föräldrar. Biehal och 

Wade (1996) utrycker istället att familjearbetet är bra för att en god relation med sin familj 

ökar ungdomens välbefinnande samt att ungdomar med en god kontakt med sin familj hade 

lättare att knyta andra kontakter. Höjer och Sjöblom (2009) beskriver i sin studie att dessa 

ungdomar ofta är väl medvetna om att deras föräldrar ofta inte klarar av att stötta dem 

praktiskt och emotionellt. Flera ungdomar i samma studie uppgav att de i stället i flera fall 

var till större stöd för sina föräldrar, än föräldrarna var för dem. Flertalet av respondenterna 

i denna studie arbetade med att medvetandegöra ungdomarna om sina föräldrars  
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begränsningar och istället hjälpa dem hitta alternativa personer i sitt nätverk att söka stöd 

hos. 

7.5.5 Behandlingspersonal som stöd 

Om föräldrarna då inte är kapabla att erbjuda ungdomen emotionellt och praktiskt stöd, 

vem bör då träda in och göra det? Enligt Children Leaving Care Act 2000 ska staten träda 

in som en corporate parent och stödja ungdomen fram till dess att de fyller 21 år. 

Ungdomen får, som diskuterats, en pathway plan, som syftar till att täcka upp alla 

behovsområden. Stödet kommer främst från det statligt utsedda personliga ombudet som 

varje ungdom är garanterad (Brammer 2009). Inom nordisk forskning pekar Egelund et al. 

(2009) på att flertalet ungdomar upplever att relationen de skapar till behandlingspersonal 

inte är olik en föräldra-barn-relation. Vidare utryckte flera av dessa ungdomar en önskan 

om att få återgå till behandlingshemmet vid behov efter att de flyttat. Utifrån ett perspektiv 

om en övergång till vuxenlivet skulle en sådan möjlighet göra att denna grupp ungdomars 

övergång i högre grad skulle likna övergången till vuxenlivet hos ungdomar generellt. 

Engelsk forskning (se exempelvis Stein 2006a) lägger också fram detta som ett förslag 

men en sådan möjlighet finns inte heller inom Children (Leaving Care) Act 2000.  

 

Respondenterna i denna studie hade delade meningar på denna punkt. De uppgav att det är 

viktigt att stödja en ungdom men att de samtidigt inte vill bli för vikiga för ungdomen. 

Detta eftersom ungdomen måste ”gå vidare” och starta ett eget liv när denne lämnar 

behandlingsplaceringen. Några respondenter uppgav att även om de skulle vilja kunna 

erbjuda ungdomen chansen att komma tillbaka skulle de, även med ekonomisk ersättning 

för en sådan tjänst, inte ha möjlighet att erbjuda detta. Deras arbetsbelastning skulle bli för 

hög uttryckte de. Tidigare forskning har inte lagt fram något förslag kring hur ett sådant 

upplägg skulle se ut rent praktiskt. Flertalet respondenter berättade dock att de arbetar med 

att hjälpa ungdomen hitta andra personer i sitt nätverk de kan söka stöd hos. 

Bronfenbrenner och Morris (1998) beskriver att det är viktigt att en ungdoms mikrosystem 

utökas i takt med att denne blir äldre. Utifrån detta synsätt kan det tolkas som att det är bra 

om behandlingspersonal hjälper ungdomen utöka sitt nätverk och därmed sitt microsystem.  

7.5.6 En struktur i vardagen  

Arbetet med ungdomar under tiden på behandlingshemmet utgick, enligt studiens 

respondenter, ifrån att hjälpa ungdomarna hitta en struktur i vardagen. Detta var ett sätt att 

hantera emotionella problem. Children (Leaving Care) Act 2000 nämner inte ungdomars 
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emotionella behov efter avslutad placering, eller sätt att hantera dessa. Studiens 

respondenter hjälpte ungdomen på detta plan genom att uppmuntra dem att ha 

fritidssysselsättningar. Utifrån Bronfenbrenner och Morris (1998) kan detta tolkas som att 

personalen uppmuntrade ungdomarna till att utöka antalet microsystem de ingår i, vilket är 

en naturlig följd av att bli vuxen. Vidare kan det utifrån detta teoretiska perspektiv ses som 

att behandlingspersonalen är med och stöttar ungdomarna i de proximala processer de 

därmed ingår i med symboler, individer och objekt i sin omgivning vilket ökar chanserna 

till att ungdomarnas utveckling blir positiv.  

 

En annan intressant aspekt av att erbjuda ungdomen stöd i denna process erbjuder 

Bronfenbrenner och Morris (1998). De betonar att en individs subjektiva upplevelse av en 

situation är minst lika viktig för hur denne utvecklas i en situation som de objektiva 

omständigheterna. Vikten av den subjektiva upplevelsen för de proximala processerna kan 

tolkas som att om en ungdom upplever att denne inte har det stöd som behövs för att klara 

sig så kommer detta ha en negativ inverkan på de proximala processer ungdomen ingår i 

med sin omgivning. Det vill säga, upplever en ungdom sig ensam så är denna ensamhet ett 

dåligt utgångsläge för positiv utveckling och chanserna ökar att utvecklingen blir i en 

negativ riktning. Detta blir intressant utifrån Höjer och Sjöbloms (2009) studie som visade 

att ungdomar upplever att de blir ”lämnade” av samhället så fort de fyller 18 år. Utifrån 

detta argument kan slutsatsen dras att ungdomens chanser för att utvecklas positivt är 

betydligt större om de upplever att de har stöd omkring sig. Om detta stöd bör komma 

huvudsakligen från behandlingspersonal och kontaktpersoner eller ungdomarnas nätverk 

hade denna studies respondenter skilda meningar om. 

7.5.7 Praktiska färdigheter 

För att ungdomen ska klara av både övergången från behandlingshemmet till eget boende 

och övergången från ungdoms- till vuxenlivet pekar både svensk och engelsk forskning 

(Stein 2006a, se även Höjer & Sjöblom 2009) på att ungdomen måste lära sig praktiska 

färdigheter. Exempel på praktiska färdigheter är bland annat att kunna sköta sin ekonomi 

samt hur och var de ska söka lägenhet och arbete. Inom Children (Leaving Care) Act 2000 

nämns social färdighetsträning inom ungdomens pathway plan, men utformningen av detta 

stöd specificeras ej (Brammer 2009).. Tidigare forskning ser ovan nämnda färdigheter som 

skyddsfaktorer och dessa faktorers närvaro i ett utslussnings- och eftervårdsarbete ökar 

ungdomens chanser att etablera sig i samhället (se Stein 2006a, Thomas 2005). Studiens 
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respondenter betonade vikten av att ha en medvetenhet om vikten av att ungdomen lär sig 

praktiska färdigheter. I de allra flesta fall uppgav respondenterna att dessa färdigheter ingår 

i den utslussnings- och eftervårdsverksamhet som bedrivs på respektive behandlingshem.  

 

Att lära sig dessa praktiska färdigheter bygger på inlärning och utveckling. Enligt 

Bronfenbrenner och Morris (1998) sker utveckling genom proximala processer, det vill 

säga i interaktionen mellan individen och de personer, objekt och symboler som finns i 

dennes omgivning. Interaktionen måste pågå under än längre tid och öka i komplexitet för 

att utvecklingen ska vara bestående (Bronfenbrenner & Morris 1998). Ur detta perspektiv 

kan inlärning av de praktiska färdigheter ungdomen bör ha med sig när de flyttar ifrån 

behandlingshemmet tolkas som att ungdomen måste ingå i proximala processer med sin 

omgivning. Exempelvis uppgav många av respondenterna att de arbetade med att lära 

ungdomarna hantera sin ekonomi. En respondent berättade att ungdomarna under 

behandlingstiden får en viss summa pengar utbetald varje månad. I början får ungdomarna 

denna summa uppdelad i en mindre summa pengar varje vecka. Sedan arbetar personalen 

med ungdomarna för att lära dem hur man får pengarna att räcka. Efterhand får 

ungdomarna pengarna utbetalda varannan vecka. När ungdomen flyttar vidare till 

stödboende ska denna summa pengar täcka praktiska behov som mat och kläder för en hel 

månad vilket innebär att ungdomarna får ännu högre krav på sig att kunna planera sina 

inköp. I de fall ungdomarna flyttar vidare till en träningslägenhet berättade respondenterna 

att ungdomens pengar även ska räcka till att betala hyran. Ungdomen ingår proximala 

processer med pengar, vilket utifrån Bronfenbrenner, kan tolkas som en proximal process 

med en symbol (Bronfenbrenner & Morris 1998). Processerna blir allt mer komplexa och 

ställer högre krav på ungdomen i interaktionen med symbolen (pengar). 

 

Enligt Bronfenbrenner och Morris (1998) har utveckling genom proximala processer större 

chans att leda i en positiv riktning om det sker i samband med en signifikant vuxen som är 

engagerad i ungdomens utveckling. Den behandlingspersonal eller kontaktperson som 

enligt våra respondenter stöttar ungdomen i inlärning av dessa färdigheter kan utifrån detta 

perspektiv tolkas som en signifikant vuxen. Inom det engelska systemet har ungdomen 

tillgång till ett personligt ombud vars uppgift är att stötta ungdomen i kontakter med 

myndigheter och genomförande av deras pathway plan. Inlärning av färdigheterna görs 

dock inte i samband med det personliga ombudet utan utförs av en rad olika myndigheter 

(Brammer 2009). Tolkat utifrån Bronfenbrenner och Morris (1998)  poäng om att 
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utveckling har större chans att bli lyckad om det sker i samband med en signifikant vuxen 

kan slutsatsen dras att det svenska systemet är att föredra då en och samma person stöttar 

ungdomen medan den interagerar med sin nya omgivning.  

7.6 Reglering av utslussning och eftervård 

I detta avsnitt redogörs för respondenternas synpunkter kring reglering av utslussning och 

eftervård i Sverige. Avsnittet inleds med respondenternas synpunkter på deras samarbete 

med socialtjänsten och följs av deras syn på om det behövs mer reglering på området samt 

förslag på hur utslussnings- och eftervårdsverksamheten kan förbättras. Avsnittet avslutas 

med en delanalys utifrån en jämförelse med engelska Children (Leaving Care) Act 2000, 

tidigare forskning och Bronfenbrenners bioekologiska modell för mänsklig utveckling. 

Delanalysen är upplagd utifrån samma underrubriker som i resultatdelen.   

7.6.1 Hur ser respondenterna på samarbetet med socialtjänsten?  

Resultaten av intervjustudien visar att samtliga respondenter är någorlunda nöjda med sitt 

samarbete med socialtjänsten. Det vill säga, de uppgav att socialtjänsten i de allra flesta fall 

är villiga att betala för de eftervårdstjänster som behandlingshemmet rekommenderar. Det 

är sällsynt att en behandlingsinsats avslutas dagen ungdomen flyttar från 

behandlingshemmet. I vissa fall kan det dock ske, berättade några respondenter. Nästan 

alla uttryckte åsikten att det är kommunens ekonomiska läge som avgör om ungdomen får 

eftervård eller inte. En respondent uttryckte sin frustration kring denna punkt: 

 

Jag har alltid tyckt det ekonomiska resonemanget är så korkat, för 

en kortsiktig besparing kan sluta i en långsiktig betalning. Pratar 

vi om en ungdom som kraschar eller utvecklar ett missbruk pratar 

vi om många, många års kostnad för samhälle. Man kan spara jätte 

mycket pengar på att förlänga ett stödpaket.  

 

En respondent höll dock inte helt med detta resonemang utan uppgav att det var för enkelt 

och att det fanns många fler påverkansfaktorer. Bland dessa nämnde respondenten den 

enskilda socialsekreteraren, ungdomen själv samt ungdomens familj och deras 

påtryckningar på socialtjänsten att avsluta eller fortsätta ungdomens placeringar.  

 

Många respondenter beskrev en frustration kring det kommunala självstyret. De berättade 

att det kan ställa till problem då olika kommuner har olika regler och förhållningssätt.  
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Vi svär ofta över det kommunala självstyret och att det är väldig, 

väldigt olika vad människor får [för vård, författarens 

anmärkning]. Att besluten kan skilja sig åt så mycket från stadsdel 

till stadsdel i Stockholm. 

 

Bland den frustration de uttryckte i relation till det kommunala självstyret uppgav några 

respondenter en frustration kring den åldersgräns kommunen satt för när en ungdom borde 

klara sig själv. I vissa fall, beskrev respondenter, ligger denna gräns vid, 20 eller 21 års 

ålder, i andra fall vid 25. Några respondenter uttryckte åsikten att ungdomen borde få bo 

kvar i träningslägenheter under en längre tid än socialtjänsten ofta tillåter. En respondent 

uppgav vid intervjutillfället att en strikt åldergräns kring när ungdomen ”bör” klara sig 

själv är extra problematisk för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser eftersom dessa 

ungdomar i regel mognar 25 procent senare än ungdomar utan diagnos. Flertalet 

respondenter föreslog att åldergränser för träningsboende och stödboende bör bestämmas 

på en nationell nivå.  

 

Flertalet beskrev vad de upplevde som en ny trend hos socialtjänsten att förkorta tiden på 

behandlingshem och förlänga tiden i stödboende. Respondenterna uppgav något olika 

synpunkter kring denna fråga. Några beskrev det som positivt eftersom det innebär att 

ungdomen får stöd ut i samhället. Andra uttryckte dock åsikten att denna trend har mer att 

göra med att placering i stödboende är billigare än placering på behandlingshem och att det 

ekonomiska resonemanget, inte ungdomens behov, är grunden till förändringen. En 

respondent berättade att trots att det är bra med långa placeringar i stödboende så skulle 

ungdomen inte klara av denna mindre reglerade vårdform om den inte fått den hjälp den 

behövde för att ”samla ihop sig” på behandlingshemmet. 

7.6.2 Är Sverige i behov av striktare reglering kring utslussning och eftervård? 

Vid frågan om det behövs mer reglering av utslussning och eftervård i Sverige uppgav 

samtliga respondenter vid intervjutillfället att det vore bra med någon form av reglering på 

nationell nivå. Främst, fortsatte de, för att garantera att ungdomen fick hjälp även i det fall 

kommunen hamnade i en ekonomisk svacka och inte kunde betala. Nästintill alla 

respondenter uttryckte dock att de ville ha fortsatt frihet till att lägga upp utslussnings- och 

eftervårdsplanen utifrån ungdomens individuella behov. En respondent tyckte annorlunda 

och uppgav vid intervjutillfället att det borde finnas en lagstiftning som rekommenderar 
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hur eftervården ska läggas upp. Detta, fortsatte respondenten, eftersom arbetet kring 

utslussning och eftervård i dagsläget är väldigt godtyckligt kring vilket stöd en ungdom får. 

Denne respondent uttryckte även att vilken vård en ungdom får hänger på alldeles för 

många olika personer som alla tycker olika och tar olika beslut. 

 

Flertalet respondenter föreslog att det borde finnas en speciell enhet inom socialtjänsten 

som är specialiserad på eftervård. På denna enhet, lade några respondenter till, bör det 

finnas specialutbildad personal med erfarenhet av ungdomar som lämnat behandlingshem. 

Detta skulle garantera att ungdomens behov av stöd i övergången mellan 

behandlingshemmet och livet utanför skulle få större uppmärksamhet i samhällsdebatten 

och förändra synen på eftervård som ett valbart tillägg till en behandlingshemsplacering.  

 

En respondent uttryckte vid intervjutillfället att socialnämnden bör kräva att alla 

institutioner har ett tänk kring eftervård. Denna respondent tillade att socialtjänsten även 

borde vara beredda att betala mer för eftervård.  

7.7 Delanalys 

Nedan följer en delanalys av ovanstående resultat. Analysen grundar sig i en jämförelse 

med Children (Leaving Care) Act 2000 och forsknings betoning på hur utslussning och 

eftervård bör vara utformat. Vidare analyseras materialet utifrån Bronfenbrenner och de 

olika systemens möjligheter till att bidra till positiv utveckling för ungdomarna. För att 

underlätta läsandet är analysen upplagd under samma underrubriker som förekommer i 

resultatdelen. 

7.7.1 Hur ser respondenterna på samarbetet med socialtjänsten?  

Inom ramen för denna studie har inte behandlingspersonalens upplevelse av att arbeta 

enligt Children (Leaving Care) Act 2000 diskuterats. Denna studies respondenter uttryckte 

dock. under intervjusituationen, att de upplever sitt samarbete med socialtjänsten som 

övergripande positivt. De uppgav att ungdomen i allra flesta fall får någon form av 

eftervård. Detta kan dock tolkas som att det inte är alla ungdomar som lämnar 

behandlingshem som får eftervård. Upplägget och innehållet av eftervården, uppger våra 

respondenter, ser väldigt olika ut från fall till fall. I England är systemet kring utslussning 

och eftervård noggrant reglerat (se exempelvis Brammer 2009, Broad 2005). Samtliga 

ungdomar som har varit samhällsplacerade är garanterade en pathway plan som lägger 

fram hur samhällets olika instanser ska hjälpa ungdomen etablera sig i samhället, men 
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upplägget är även här individuellt i varje enskilt fall. Varje ungdom får också ett personligt 

ombud för att hjälpa dem i kontakten med myndigheter och andra samhällsinstanser 

(Brammer 2009).  

7.7.2 Är Sverige i behov av striktare reglering kring utslussning och eftervård? 

Studiens respondenter uppgav att någon form av närmre reglering på området vore 

önskvärt. Detta för att försäkra att ungdomar var försäkrad vård oavsett den ansvariga 

kommunens budget.  

 

Målet med det engelska systemet, det vill säga, Children (Leaving Care) Act 2000. är att 

alla ungdomar ska garanteras samma möjligheter. Egelund et al. (2009) lyfter i sin 

forskningsöversikt upp att en konsekvens av att eftervård är oreglerat kan vara att det i 

många fall enbart är de ungdomar som är särskilt motiverade som beviljas eftervård.  Detta 

menar hon bygger på att kommunen har en begränsad budget och därmed hellre satsar 

pengar på ”säkra kort”. En sådan garanti saknas i Sverige.  

 

Flertalet av studiens respondenter uttryckte en åsikt om att det behövs ökad medvetenhet 

kring denna grupp ungdomars behov. Nästan hälften föreslog under intervjusituationen att 

någon form av omorganisering inom socialtjänsten bör ske och föreslog skapandet av en 

särskild avdelning för eftervård. Fokus inom denna avdelning, fortsatte de, skulle vara de 

behov en ungdom har när de lämnar behandling. Detta kan liknas vid de särskilda 

eftervårdsteam som finns i England (Brammer 2009). Inom dessa eftervårdsteam finns 

socialarbetare som är specialiserade på eftervård och ungdomars behov av stöd under 

denna övergång. Socialarbetare med specialkunskaper inom eftervård uppgavs även av 

några respondenter som ett särskilt önskemål. Höjer och Sjöblom (2009) betonar att 

processen kring utslussning och eftervård behöver struktureras upp. Detta dels för att öka 

medvetenheten kring det fortsatta stödbehov gruppen ungdomar som lämnar 

behandlingshem har. Men även öka medvetenheten kring dessa ungdomars underläge i 

relation till övergången till vuxenlivet (Höjer & Sjöblom 2009). 

 

Bronfenbrenner och Morris (1998) lyfter fram att utveckling sker i ett samspel mellan 

individen och dess särskilda karaktärsdrag, och dess omgivning. Som diskuterats i 

delanalys under Ungdomens behov av stöd kan det utifrån dessa karaktärsdrag tolkas som 

att denna grupp ungdomar överlag har karaktärsdrag som försvårar för dem att ingå i 
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proximala processer med sin omgivning. Detta i sin tur kan leda till att dessa ungdomar 

kan få svårighet att integrera sig i samhället. Slutsatsen kan utifrån detta dras att dessa 

ungdomar som grupp är i behov av stöd under en tid efter de flyttar från 

behandlingshemmet och ska etablera sig i samhället. Både svensk och engelsk forskning 

(se exempelvis Stein 2006a, Vinnerljung & Sallnäs 2008) har visat att denna grupp 

ungdomar har en större risk än ungdomar generellt att bli hemlösa och arbetslösa. Det 

skulle kunna tolkas som att hemlöshet och arbetslöshet är ett tecken på att en ungdom inte 

lyckats interagera med sin omgivning på ett bra sätt. Det vill säga, de proximala 

processerna med dess omgivning har inte lett till en positiv utveckling. Möjligtvis kunde 

detta förbättras om ungdomarna systematiskt garanterades stöd i dessa interaktioner.  

8. Diskussion  

Detta kapitel inleds med en redogörelse för syftets syfte och resultat. Därefter följer en kort 

metoddiskussion där studiens urval och teori diskuteras. Detta följs av en diskussion av 

studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag för vidare forskning.  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka utslussnings- och eftervårdsarbetet som 

bedrivs för ungdomar som flyttar från behandlingshem vidare till stödboende.  De 

frågeställningar vi sökte besvara var hur utslussnings- och eftervårdsverksamheten ser ut 

på svenska behandlingshem. Vid sidan av detta fanns ett komparativt syfte där studiens 

sökte jämföra de svenska systemet för utslussning och eftervård med engelska Children 

(Leavin Care) Act 2000. De frågeställningar studien sökte besvara var vilka praktiska och 

emotionella behov av stöd ungdomar som lämnar behandlingshem har, om det 

eftervårdsarbete som idag erbjuds dessa ungdomar möter de behov ungdomarna har, samt 

om behandlingspersonalen som intervjuades ansåg att det finns ett behov av striktare 

reglering på området.  

 

Resultaten av studien visar att samtliga behandlingshem som våra respondenter arbetade på 

bedrev någon form av utslussningsverksamhet och eftervård. Innehållet i både utslussning 

och eftervården varierade utifrån var ungdomen flyttade efter behandlingstiden. För de 

ungdomar som inte flyttade tillbaka till sina föräldrar uppgav respondenterna att 

stödboende eller träningslägenhet var ett vanligt nästa steg efter behandlingshemmet. 

Respondenterna uppgav att trots att de praktiska stödbehoven var viktiga och ofta ingick 
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som en del i deras utslussningsprogram så var det emotionellt stöd som var mest avgörande 

för om ungdomen lyckas etablera sig i samhället.  

 

Studien valde även att jämföra det svenska och engelska systemen för utslussning och 

eftervård. Fördelarna för det svenska välfärdssamhället är att det erbjuder mycket praktisk 

stöd i form av bidrag, gratis utbildningsmöjligheter och mycket annat som det engelska 

systemet inte erbjuder. Utifrån detta kan det tolkas som att det svenska systemet inte är i 

behov av reglering då samhället erbjuder så mycket stöd. Trots detta ligger betoning i 

tidigare forskning, och studiens respondenter, på de praktiska och emotionella behoven 

ungdomen behöver stöd med. Varken det svenska eller engelska systemet garanterar detta. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att det inte har någon betydelse att det finns samhälligt 

stöd om inte ungdomarna vet hur de får tillgång till det, eller har emotionellt stöd för att 

orka ta sig igenom det byråkratiska systemet för att få stödet.   

 

Den behandlingspersonal som intervjuats tycks uppleva att utslussnings- och 

eftervårdsarbetet fungerar bra. De uppgav att socialtjänsten i de allra flesta fall beviljar 

någon form av eftervårdsverksamhet för ungdomarna. I de fall eftervård inte beviljades 

beskrev respondenterna att detta ofta berodde på ekonomiska skäl från kommunens sida. 

För att försäkra att stödet ungdomen får i övergången till vuxenlivet inte enbart hänger på 

kommunens möjlighet att betala, föreslog de att någon form av grundreglering bör införas, 

men att denna reglering inte bör vara för detaljerad. Möjligheten finns då att kunna utforma 

eftervårdsverksamheten efter ungdomens individuella behov.  

8.1 Metoddiskussion 

Studiens urval begränsades till en särskild grupp ungdomar, nämligen de som flyttar från 

behandlingshem och vidare till stödboende. Vi är som forskare medvetna om att detta är en 

relativt liten grupp om hänsyn tas till alla samhällsplacerade ungdomar. Denna avgränsning 

var dock nödvändig med hänsyn till hur enormt stort detta forskningsområde annars skulle 

bli.  

 

Vidare gjordes valet att intervjua behandlingspersonal och inte ungdomar, avseende 

ungdomarnas behov av stöd och det är vi medvetna om kan leda till validitetsproblem. 

Men eftersom behandlingspersonal ser ungdomarna utifrån ett professionellt perspektiv, 

som socialarbetare, har de ett annat perspektiv på ungdomarnas problembild och behov, 



 60 

som ungdomarna sannolikt inte själva har. Valet grundades till viss del även i att, efter en 

genomgång av litteraturen (se exempelvis Egelund et al. 2009), som pekade på att 

majoriteten av forskningen som gjorts på området har varit små intervjustudier med 

ungdomar, vilket tyder på att det finns ett behov av att få en mer nyanserad helhetsbild av 

utslussnings- och eftervårdsverksamheten.   

 

Det hade även utifrån ett urvalsperspektiv varit intressant att få socialtjänstens syn på 

eftervårdsverksamhet och deras tankar kring varför det är viktigt. Att få deras resonemang 

kring att avsluta placeringar eller att ge fortsatt stöd. Skulle det stämma överens med 

Egelunds et al. (2009) resonemang om att det enbart är de motiverade ungdomarna som 

erbjuds eftervård? Frågan kan väckas om anledningen i så fall vara att dessa hade störst 

chans att lyckas? Och därmed får samhället valuta för det man investerat i ungdomen? 

Vidare kan det spekuleras kring vad detta innebär för de ungdomar som inte är 

motiverade? Vad skulle socialtjänsten ha för synpunkter kring en av våra respondenters 

teori om att behandlingsplaceringar blir kortare och stödboende längre? Många frågor 

väcks kring om detta skulle bero på att det är billigare med placeringar på stödboende än 

behandlingshem? Går trenden i så fall mot mer stödboende och mindre behandling på 

grund av ekonomi? Kommer stödboende i så fall bli vanligare än behandlingsplaceringar i 

framtiden?  

 

Teorivalet grundades till stor del utifrån den tidigare forskningens  (se exempelvis Thomas 

2005) betoning på övergångar: Övergången från behandlingshem till livet ute i samhället 

och övergången från ungdoms- till vuxenliv och hur känsliga dessa perioder kan vara för 

en ungdom. Bronfenbrenners betoning på ekologiska övergångar (Bronfenbrenner 1977) 

gav en djupare förståelse av den utvecklingsmässiga innebörden övergångar kan ha. Det 

hade även varit intressant att belysa detta forskningsområde ur exempelvis ett feministiskt 

perspektiv för att exempelvis undersöka om tjejer och killar får olika utbud av 

utslussnings- och eftervårdsinsatser.  

 

Denna studie valde att jämföra de svenska och engelska systemen för eftervård. Det hade 

även varit intressant att undersöka hur andra nordiska länder med liknande välfärdssystem 

hanterar denna fråga. Vi har hittat en del dansk forskning på området, är eftervårdstiden 

mer uppmärksammad som en känslig period i Danmark?  
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8.2 Resultatdiskussion  

En intressant iakttagelse som gjordes vid intervjuerna var att de flesta av de aktuella 

behandlingshemmen hade ett någorlunda liknande upplägg av sin verksamhet. Det verkade 

dock inte finnas någon kunskap om hur andra behandlingshem lägger upp sin verksamhet. 

Respondenterna verkade tycka att just deras verksamhet var unik som erbjöd stödboende 

och eller träningslägenheter. Vi tycker att det är väldigt intressant att de aktuella 

behandlingshemmen, trots brist på reglering, har byggt upp så likvärdiga verksamheter. 

Det kan spekuleras vidare kring om det är på grund av socialtjänstens påverkan som 

verksamheternas eftervårdsutbud är så lika, eller om det beror på att personalen på 

behandlingshemmen funnit att detta är det bästa sättet att slussa ut ungdomarna i samhället. 

 

En intressant aspekt som vi fann avseende jämförelsen mellan de svenska och engelska 

systemen, gällde deras olika modeller för behandlingsarbete. Det vill säga, jämförelsen 

mellan den engelska barnskyddsmodellen, och svenska familjeorienterade. Trots dessa 

olika perspektiv visar forskning från respektive land (se exempelvis Biehal & Wade 1996 

eller Höjer & Sjöblom 2009) att länderna ändå avviker från sina respektive inställningar 

och tycks mötas någonstans i mitten. Det vill säga, engelsk forskning betonar att samarbete 

med familjen bör öka, inte för att ungdomen ska flytta tillbaka till familjen men för att det 

ökar ungdomens allmänna välbefinnande att ha en bra relation till sina föräldrar. Flertalet 

av denna studies respondenter uttryckte att samhället bör våga inse att det inte alltid är bra 

att ungdomen ska tillbaka till familjen och att mer borde fokuseras på att ungdomen ska 

flytta till eget boende. Samtidigt uppgav de, i likhet med forskning (se exempelvis Biehal 

& Wade 1996), att arbetet med familjen är viktigt för att öka ungdomens välbefinnande. 

Det vill säga, att inse sina föräldrars begränsningar och etablera en relation till dem som 

inte utgår från behov av stöd utan från att viljan att ha en relation.  

 

Som tidigare nämnts finns det i nordisk forskning belägg för att ungdomar gärna vill ha 

större möjlighet att kunna återvända till behandlingshemmen när de behöver stöd (se 

exempelvis Egelund et al. 2009 eller Höjer & Sjöblom 2009). Detta pekar engelsk 

forskning (Biehal & Wade 1996) också ut som ett bra alternativ för att göra denna grupp 

ungdomars övergång till vuxenlivet mer lik ungdomar i övriga samhället. Våra 

respondenter uttryckte på denna punkt att det var viktigt att ungdomarna istället bröt med 

behandlingshemmet och lämnade det bakom sig för att kunna gå vidare i sina liv. Några 
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respondenter uppgav att det är en svår balansgång mellan att stötta en ungdom och att göra 

sig så viktig att de blir beroende av en. Detta kan jämföras med en förälders relation till 

sina barn, och den svåra avvägningen mellan att vilja hjälpa sitt barn rent praktiskt och att 

släppa taget om dem för att de ska kunna klara sig själva. De flesta respondenter uttryckte 

däremot att det på ett personligt plan var kul när ungdomarna hörde av sig. Frågan väcks 

om det finns en praktisk lösning avseende att kunna vara kvar i ungdomens liv utan att 

göra personalens arbetsbelastning för stor, eller inkräkta på deras privata sfär? Det är trots 

allt en professionell tjänst som behandlingspersonalen utför, och ingen kan och bör 

förvänta sig att de ska släppa in ungdomarna i sitt privatliv. Personalen måste kunna 

balansera var gränsen går mellan att vara personlig och privat. Resultaten från de intervjuer 

som genomfördes antyder att det tycks finnas en önskan från socialtjänstens sida att 

behandlingspersonalen ska finnas kvar i ungdomarnas liv efter avslutad placering, på ett 

mer privat plan utan ersättning, vilket några av våra respondenter uppgav att de faktiskt 

också gjorde. Problemet blir när denna förväntning på personalen ersätter ett reglerat 

system för att hålla kontakt med ungdomarna. Respondenterna berättade också att 

ungdomarna ofta hörde av sig när de hade något kul eller positivt att berätta, vilket väcker 

frågan om varför de inte hör av sig när det inte går bra, det vill säga i de situationer när de 

verkligen är i behov av stöd? 

 

Trots att respondenterna uppger sig vara någorlunda positiva kring den eftervård de kan 

erbjuda ungdomarna så visar den svenska forskning som gåtts igenom i denna studie, där 

ungdomar har intervjuats, att dessa ungdomar inte anser att de får hjälp. Ungdomarna 

verkar uppleva att de blir lämnade av socialtjänsten så fort de fyller arton år. Det verkar 

således finnas en diskrepans mellan hur behandlingspersonal och ungdomar upplever 

samma situation. Detta kan bero på att vi valt att intervjua behandlingspersonal kring 

ungdomars upplevelse. Det kan tolkas som att behandlingspersonalens upplevelse av 

ungdomarnas behov och ungdomarnas egna inte stämmer överens.  

8.3 Frågor för vidare forskning 

Efter att ha genomfört denna studie har många tankar väckts och eftersom utslussning och 

eftervård för ungdomar som lämnar samhällsvård är ett område med relativt lite forskning i 

svenska sammanhang finns det många aspekter som vi hoppas kommer undersökas i 

framtiden.  
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Det vore exempelvis intressant att forska kring socialarbetares inställning till 

eftervårdsarbetet och varför de anser att det behövs eller inte. Vidare vore det intressant att 

undersöka hur orsaken till placering påverkar i vilken omfattning ungdomarna får någon 

form av eftervård? Får alla lika vård oavsett orsak till placering? Får barn med 

självskadebeteende oftare eftervård än ett utagerande barn med drogproblematik? Detta 

kan vara intressant att undersöka utifrån det som Egelund et al. (2009) pekar på att det i s 

ofta enbart är de "motiverade" ungdomarna som får eftervård. 

 

Det vore även intressant att genom vidare forskning undersöka om det finns en praktisk 

lösning avseende att kunna vara kvar i ungdomarnas liv efter behandlingshemstiden utan 

att göra personalens arbetsbelastning för stor, eller inkräkta på deras privata sfär.  
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