
 1 

Ingrid Höjer, Ph.D 
Address:  
Institutionen för socialt arbete 
Göteborgs universitet 
Box 720 
405 30 Göteborg 
Tel. ++46 (0)31 773 15 68 
 
E-mail  
Ingrid.Hojer@socwork.gu.se 
 

Yvonne Sjöblom, Ph.D  
Address:  
Institutionen för socialt arbete 
Stockholms Universitet 
106 91 Stockholm 
 
Tel: ++46 (0)8-164859 
 
E-mail:  
Yvonne.Sjoblom@socarb.su.se 

 
 

Slutrapportering för projektet 
 
 

”Från vård till vuxenliv” 
 
 

2007-09-17 



 2 

 
Bakgrund _____________________________________________________________________ 3 

Projektets syfte ________________________________________________________________________ 3 
Frågeställningar? ______________________________________________________________________ 4 

Projektets genomförande ________________________________________________________ 4 
Semi-strukturerade intervjuer med ungdomar ________________________________________________ 4 

Urval _____________________________________________________________________________ 4 
Strukturerade telefonintervjuer med föräldrar, fosterföräldrar, HVB-anställda och familjehemssekreterare 5 

Telefonintervjuer med föräldrar ________________________________________________________ 5 
Telefonintervjuer med fosterföräldrar/HVB-hem ___________________________________________ 5 
Telefonintervjuer med familjehemssekreterare/socialsekreterare _______________________________ 5 

Resultat _______________________________________________________________________ 6 
Etnisk bakgrund _______________________________________________________________________ 6 
Anledning till placering _________________________________________________________________ 6 
Tid i dygnsvård och antal placeringar ______________________________________________________ 6 
Faktisk situation vid intervjutillfället _______________________________________________________ 7 
Stöd från föräldrarna under utslussningfasen. ________________________________________________ 7 

Ungdomar placerade i fosterhem/hvb-hem ________________________________________________ 7 
Vad säger föräldrarna? _______________________________________________________________ 8 

Vilket stöd behöver ungdomarna – och vilket erhåller de? _____________________________________ 10 
Ekonomiskt stöd och rådgivning _______________________________________________________ 10 
Praktiskt stöd ______________________________________________________________________ 10 
Boende ___________________________________________________________________________ 10 
Arbete ___________________________________________________________________________ 11 
Skolerfarenheter ___________________________________________________________________ 11 
Behov av känslomässigt stöd _________________________________________________________ 11 

Sammanfattande kommentarer __________________________________________________ 12 
Spridning av studiens resultat ___________________________________________________ 13 

Deltagande i konferenser _______________________________________________________________ 13 
Publikationer ________________________________________________________________________ 13 
Studiens fortsättning ___________________________________________________________________ 13 

 



 3 

Bakgrund 
När barn och ungdomar inte anses kunna bo i sina hem kan de via socialtjänsten placeras i 
dygnsvård (HVB1-hem eller familjehem). Under de senaste decennierna har kritik framförts 
mot hur dygnsvården arbetar, bland annat har resultaten av vården ifrågasatts (Levin 1997; 
Vinnerljung, 1996a; Andreassen, 2003; Egelund & Hestbeak, 2003). Trots detta har svensk 
forskning om unga som lämnar dygnsvården varit mycket begränsad. Det saknas kunskaper 
om under vilka konkreta omständigheter dygnsvården avslutas liksom om vilka faktorer som 
haft inverkan på livssituationen för de unga som varit placerade i familjehem och på 
institution. 
 
Placering i vård är en ingripande åtgärd för den enskilde och kostsam för kommunerna. Det 
ligger ett starkt samhällsintresse i att skaffa så utförlig kunskap som möjligt om denna del av 
den sociala barnavården. Det är av stor betydelse, både för ungdomarna personligen och för 
samhället, att situationen för de ungdomar som lämnar socialtjänstens dygnsvård blir så 
gynnsam som möjligt. Att detta är ett problematiskt område har påpekats både i tidigare 
forskning och i en statlig utredning (SOU 2000:77). Svensk forskning visar att många 
tonåringar lämnar dygnsvård under turbulenta former för att vården bryter samman, liksom att 
unga i stor utsträckning återkommer i vård efter utskrivning (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle 
Westermark, 2001; Vinnerljung, Öman & Gunnarsson, 2004). De tidigare samhällsvårdade 
barn som idag är vuxna står inför stora problem inom flera livsområden (Vinnerljung, 1996a; 
1998; se också Egelund & Hestbeak, 2003). Ökad kunskap om transitionen från dygnsvård till 
vuxenliv innebär en möjlighet att ge denna sårbara grupp bättre stöd.  
 
Brittisk forskning visar att de omständigheter under vilka placerade ungdomar lämnar 
dygnsvården får stor betydelse för hur deras övergång till vuxenlivet gestaltar sig. 
Relationerna till ursprungsfamiljen är en viktig och central fråga i detta sammanhang (Biehal 
& Wade, 1996). Ungdomar med goda relationer till ursprungsfamilj eller till andra 
signifikanta vuxna har lättare att klara av ett självständigt liv efter avslutad dygnsvård. 
Socialtjänsten ägnar i allmänhet föga uppmärksamhet åt unga vuxnas familjerelationer då 
avslutningen av vård planeras (Biehal & Wade, 1996; Pinkerton & McCrea, 1999). Ungdomar 
utan fungerande familjerelationer kan få svårigheter att etablera sig på olika arenor i 
vuxenlivet, såsom utbildning, arbetsliv och familjebildning (ibid.).  
 

Projektets syfte  
Övergången till ett självständigt vuxenliv är en viktig och omvälvande fas för de allra flesta 
ungdomar. Viktiga beslut skall fattas om utbildning, arbete, familjebildning och bostad. Hur 
denna transitionsfas sker kan vara avgörande för hur livet kommer att gestaltas. För de 
ungdomar som varit placerade i fosterhem eller i institutionsvård kan övergången från en 
placering i dygnsvård till ett självständigt vuxenliv vara problematisk med avseende på 
utbildning, psykisk hälsa och förankring på arbetsmarknaden. Situationen för denna grupp kan 
vara avsevärt sämre än för andra jämnåriga. Syftet med studien var att undersöka hur 
ungdomar (16 – 20 år) ser på sin familjetillhörighet då de står i begrepp att lämna 
samhällsvården, samt vilket vuxenstöd de erhåller då de tar de första stegen mot ett 
självständigt vuxenliv. Vi ville ta del av ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av den 
dubbla transitionsprocessen, det vill säga deras uppfattning om vad det innebär att lämna 
dygnsvården samtidigt som de tar steget från ungdoms- till vuxenliv 

 
1 Hem för vård och boende. 
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Frågeställningar? 
- Hur ser de unga på sin familjetillhörighet och ursprungsfamiljens betydelse när de 

lämnar dygnsvården? 
- Vilken form av vuxenstöd uppfattar ungdomar att de behöver i sin övergång till 

vuxenlivet, och vilket vuxenstöd erhåller de i praktiken? 
- Hur agerar familjehemsföräldrar och institutionspersonal respektive socialsekreterare 

och familjehemssekreterare då ungdomar lämnar dygnsvården? 

Projektets genomförande 
Arbetet med projektet har genomförts under år 2006 av fil.dr. Yvonne Sjöblom, Stockholms 
Universitet, Institutionen för socialt arbete, och fil.dr. Ingrid Höjer, Göteborgs universitet, 
Institutionen för socialt arbete. Projektledare har varit fil.dr. Ingrid Höjer. 
 

Semi-strukturerade intervjuer med ungdomar 
16 ungdomar mellan 18 och 22 år har intervjuats. Åtta ungdomar hade lämnat, eller stod i 
begrepp att lämna, vård i fosterhem, och åtta vård i HVB-hem. Sex flickor och tio pojkar har 
intervjuats.  
 
Intervjuerna genomfördes i ungdomarnas egna hem, på universitet, eller på de HVB hem där 
ungdomarna vistades. Ungdomarna fick själva bestämma var intervjun skulle äga rum.  
 
Metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer. Frågorna utgick från en frågeguide 
med olika frågeområden. Frågorna var inriktade på ungdomars egna upplevelser av att ha 
varit i dygnsvård, vad det betyder för deras föräldra-/familjekontakter samt vilket stöd de kan 
få från sin hemmiljö respektive vårdmiljö då de lämnar vården.  
 

Urval 
Kontakt med ungdomarna etablerades genom familjehemsverksamheterna i Göteborg, 
respektive socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen  i Stockholm och direkt med 
HVB-hem. Familjehemssekreterarna, socialsekreterarna och personal på HVB-hem tillfrågade 
ungdomar som de visste hade lämnat fosterhem/HVB-hem, eller var på väg att göra så, om de 
kunde tänka sig att bli intervjuade, och om vi fick ta kontakt med dem. Om de gav sitt 
samtycke, kontaktade vi dem på telefon, berättade om studien, och frågade om de ville 
deltaga. Ett par av ungdomarna avböjde efter det att de fått mera information.  
 
Urvalet av ungdomar är således beroende av familjehemssekreterarers, socialsekreterares och 
HVB-personals goda vilja, och deras kunskap om ungdomarna. Ett sådant urval kan 
naturligtvis medföra att det är de mest positiva, eller de mest ”lyckade” ungdomarna som väljs 
ut. Risken finns att inte ungdomar med mera problematiska förutsättningar tillfrågas. 
Emellertid visar intervjuerna att en stor majoritet av ungdomarna hade svåra erfarenheter 
bakom sig, och att deras övergång från vård till vuxenliv inte alltid varit enkel.  Urvalet 
förefaller därför inte representera ungdomar som har haft mindre svåra utslussningar från 
fosterhem/HVB-hem till vuxenliv. Däremot är den undersökta populationen ringa i sitt 
omfång och det medför begränsningar gällande möjligheten att generalisera utifrån de 
framtagna resultaten.   
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Strukturerade telefonintervjuer med föräldrar, fosterföräldrar, HVB-anställda och 
familjehemssekreterare 
Då ungdomar som varit placerade i dygnsvård skall lämna vården, är flera aktörer inblandade; 
föräldrar, familjehemssekreterare, socialsekreterare, fosterföräldrar eller personal anställda på 
HVB-hem. Vi var intresserade av att veta i vilken mån ungdomarna får stöd av föräldrar och 
av fosterföräldrar/HVB-personal, samt vilken planering som görs av socialsekreterare och 
familjehemssekreterare i samband med att ungdomarna lämnar vården. Därför gjordes 
strukturerade telefonintervjuer med föräldrar, fosterföräldrar, personal på HVB-hem, samt 
med de socialsekreterare och familjehemssekreterare som var kopplade till var och en av de 
ungdomar som intervjuats.  
 
Samtliga telefonintervjuer genomfördes med utgångspunkt från ett strukturerat frågeformulär. 
I många fall hade informanterna mycket att berätta, och intervjuerna antog därför ofta 
karaktären av semi-strukturerade intervjuer snarare än strukturerade. Noggranna anteckningar 
gjordes under intervjuerna, därför kan uttalanden även från dessa intervjuer redovisas i 
ciatform. 
 

Telefonintervjuer med föräldrar 
Ungdomarna fick själva avgöra om de ville att vi skulle kontakta föräldrarna. Ungdomarna 
kontakta i dessa fall själva föräldrarna, och tillfrågade dessa om de gav sitt samtycke till att bli 
intervjuade. Om så var fallet, ringde vi upp föräldrarna, informerade om studien, och 
genomförde intervjun.  
 
I flera fall menade ungdomarna att deras föräldrar var i så dåligt fysiskt och/eller psykiskt 
skick på grund av missbruk eller sjukdom, att det inte var möjligt att genomföra en intervju. 
Två av mödrarna var döda. Slutligen intervjuades åtta föräldrar – sex mödrar och två fäder.  
Fem av dessa hade barn var eller hade varit placerade i fosterhem, och tre hade barn som var 
eller hade varit placerade i HVB-hem.  
 

Telefonintervjuer med fosterföräldrar/HVB-hem 
Åtta fosterföräldrar intervjuades, fem fostermödrar och tre fosterfäder.  
 
Åtta personal från HVB-hemmen intervjuades, fem män och tre kvinnor. Två var socionomer, 
fem var behandlingsassistenter. En informant kan beskrivas som ”fostermamma”. Även om 
hemmet hade beteckningen ”HVB.hem” var det mera ”familjehemslikt”.  
 

Telefonintervjuer med familjehemssekreterare/socialsekreterare 
Totalt intervjuades 15 socialsekreterare med ansvar för alla formella beslut runt placeringen i 
dygnsvård. En socialsekreterare kunde inte kontaktas, då hon var långtidssjukskriven. Någon 
vikarie med kunskap om den aktuella ungdomen fann inte att tillgå.  
 
Fem familjehemssekreterare med ansvar för placeringen i fosterhem intervjuades. Två 
familjehemssekreterare var sjukskrivna, och en hade lämnat sin tjänst utan att den blivit 
återbesatt med någon som hade kunskap om den aktuella ungdomen.  
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Resultat 

Etnisk bakgrund 
• Etnisk svensk bakgrund  10 
• Nordisk bakgrund   2 
• Utomnordisk bakgrund  4 

 

Anledning till placering 
• föräldrarnas missbruk  8 
• eget beteende hos ungdomarna  3 
• föräldrars psykiska sjukdom   2 
• familjekonflikter   3   
•  

Tid i dygnsvård och antal placeringar 
Antalet placeringar innefattar även den första placering på barnhem som i många fall har 
föregått en senare placering i fosterhem. 
 
Tabell 1. Antal placeringar, samt tid i dygnsvård.  
Placeringsform: 
Fosterhem 

 Antal placeringar Tid i dygnsvård  

Anders 3 8 år 
Betty 4 7 år 
Calle  2 5 år 
Disa 2 15 år 
Erik 1 18 år 
Fredrik 8 10 år 
Gustav  2 15 år 
Hedda 7 14 år 
HVB-hem   
Isak 3 7 år 
Johanna 3 2 år 
Karim 2 1,5 år 
Lena 5 16 år 
Martin 19 10 år 
Niclas  6 5 år 
Omar 2 5 år 
Petra 17 4 år 
 
Resultaten visar att 10 ungdomar har erfarenhet av tre eller flera placeringar. En av 
ungdomarna har som mest varit placerad vid 17 tillfällen och en annan vid 19 tillfällen. 
Många har varit placerade i dygnsvården under lång tid. Medelvärdet för tiden i placering är 
9,5 år. De som har varit placerade i fosterhem har också varit placerade under längre tid – 
medelvärdet för placeringstiden för dem som varit placerade i fosterhem är 11,5 år, mot 6,3 år 
för dem som varit placerade på HVB-hem.  
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Faktisk situation vid intervjutillfället 
Sju av de intervjuade ungdomarna från ”fosterhemsgruppen” hade flyttat från fosterhemmet 
och bodde nu i eget boende, ensamma eller tillsammans med pojk/flickvän. Endast en pojke, 
Erik, bodde kvar i sitt fosterhem, där han bott sedan han var ett år. Av ungdomarna från HVB-
gruppen bodde  tre kvar på HVB-hemmet vid intervjutillfället, men var på väg till någon form 
av eget boende. Två ungdomar bodde i träningslägenhet som drevs av HVB-hemmet, 
ytterligare två bodde i egen lägenhet och en ungdom var sammanboende med sin flickvän. 
 

Stöd från föräldrarna under utslussningfasen. 
De barn och ungdomar som placeras i fosterhems- eller institutionsvård har ofta föräldrar som 
själva lever i en svår social och ekonomisk situation (Hessle 1988, Socialstyrelsen 2006). 
Kontakten med föräldrarna kan också ha blivit mindre frekvent under placeringens gång, 
själva separationen kan ha medfört att relationen till föräldrarna försvagats (Höjer 2001). 
Franzén & Vinnerljung (2006) visar även att de unga som tidigare varit placerade i 
fosterhemsvård i många fall hade föräldrar som var avlidna. Brittisk forskning indikerar att de 
ungdomar som blir kvar i dygnsvård fram till de sena tonåren sällan har möjlighet att 
återförenas med sina ursprungsfamiljer (Biehal & Wade 1996). 
 
Studiens resultat visar att fyra av ungdomarna, en som varit placerad i fosterhem och tre som 
varit/var placerade i HVB-hem, uppgav att de kände någon form av stöd av en biologisk 
förälder då det handlade om att flytta från fosterhem eller HVB-hem och stå på egna ben. 12 
ungdomar uppgav sig inte ha någon kontakt med sin biologiska mamma, och endast två 
ungdomar menade att de hade en någorlunda stabil kontakt med sin pappa. Kontakten med 
föräldrarna var ofta sporadisk, oförutsägbar, och skedde många gånger endast på 
ungdomarnas initiativ. Få föräldrar beskrivs som kapabla att ge varken praktiskt eller 
känslomässigt stöd.  
 

Ungdomar placerade i fosterhem/hvb-hem 
Ungdomarnas upplevelse av stöd från föräldrarna under utslussningfasen kan sägas vara 
beroende av den kontakt de tidigare hade haft med föräldrarna. Ungdomarna som varit 
placerade i fosterhem/hvb-hem hade i många fall föräldrar som hade stora problem med 
missbruk och/eller med psykisk sjukdom. Kontakten med föräldrarna hade ofta varit 
bristfällig, eller rent av obefintlig, under placeringen. Då placeringen avslutades, och 
ungdomarna skulle klara av ett självständigt liv, hade de följaktligen ingen kontakt att bygga 
vidare på. I de fall ungdomarna hade kontakt med sina föräldrar, skedde kontakten oftast 
genom deras eget initiativ, inte på föräldrarnas, och inte heller på fosterföräldrarnas eller 
socialarbetarnas initiativ.  
 
Endast en av de fosterhemsplacerade ungdomarna, Fredrik, kunde sägas erhålla någon form 
av stöd av sina biologiska föräldrar. Fredrik hade också, trots upprepade omplaceringar, 
upprätthållit en god kontakt med sin mamma och sin styvfar under hela den tid han varit 
placerad. Både han och hans mamma var av den uppfattningen att deras kontakt var god. 
Fredrik hade fått mycket hjälp av sin mamma då han flyttade till eget boende.  
 
Övriga fosterhemsplacerade ungdomar erhöll inte något stöd från föräldrarna. Två av 
mödrarna var döda, ytterligare två mödrar var så skadade av sitt missbruk att det inte längre 
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gick att kommunicera med dem. Ungdomarna väntade sig heller inget stöd av föräldrarna. De 
såg snarare föräldrarna som i behov av stöd från dem. 
 
Ungdomarna som var i färd med att lämna HVB-vården kunde inte heller förvänta sig att 
knyta an till sina biologiska föräldrar efter vårdtidens slut. Antingen var de döda eller svårt 
nedgångna av t.ex. missbruk eller psykisk sjukdom . Ofta var fallet att kontakten med 
biologiska föräldrar hade upphört under vårdtiden trots att ungdomar i dygnsvården 
uppmuntrades att upprätthålla kontakten med sina biologiska föräldrar och nätverk. I sitt 
övriga nätverket kunde ungdomarna ha kontakter av olika slag med pojkvän respektive 
flickvän, med syskon, biologisk släkt som mor- och farföräldrar, kusiner eller mostrar, 
pojkväns/flickväns familj och med vänner. 
 
Det var ett flertal ungdomar som hade inlett en relation med flick- eller pojkvän och det var 
påtagligt att den relationen var väldigt viktig i ungdomarnas liv. Pojk- eller flickvännens 
familj kom i många fall också bli en viktig del av ungdomarnas nätverk. Det fanns ungdomar 
som beskrev att den relationen också kunde finnas kvar även om förhållandet till partnern 
kunde ha upphört. Det var också ett flertal ungdomar som hade utvecklat långvariga stabila 
relationer. Det var vanligare bland flickorna i studien att de hade pojkvän. I några fall hade 
flickorna flyttat ihop med sin pojkvän och var på så sätt beroende av honom både gällde 
boendet och ekonomiskt för sin försörjning. 
 
Johanna beskriver vid intervjutillfället att hon har god kontakt med sin mamma. Hon är på 
väg att flytta till egen lägenhet och mamman tillsammans med henne aktiv i planeringen 
tillsammans med hvb-hemmet och socialtjänsten. Johanna  säger att  hon hoppas och tror att 
mamma kommer finnas där för henne om det händer något. Men meningen är att Johanna ska 
klara sig själv och hon själv vill att mamma ska hjälpa henne med ”vänskapsgrejer”. Johanna 
har också en pappa  och en syster som hon tror kommer hjälpa henne när hon flyttar till egen 
lägenhet. 
 
Karim har bott på flyktingförläggning med sin mamma och sina bröder innan han placerades 
på hvb-hem. Han beskriver att hans kontakt med sin mamma aldrig har varit speciellt nära. 
Han kommer från ett land i Afrika och även när han bodde där så hade hans familj problem. 
Han beskriver att han aldrig har varit öppen mot sin mamma om hur han mår. Han beskriver 
att han har svårt att prata om känslor med henne och att han säger att han mår bra även om 
han inte gör. Han förväntar sig inte att hans mamman kommer kunna stötta honom när han 
ska flytta till egen lägenhet Han säger – ”Min mamma säger bara ”Nu hoppas jag på ditt 
bästa”. Hon kan inte göra något för hon själv mår inte bra”. 
 

Vad säger föräldrarna? 
Föräldrarnas utsagor varierar: 

- Anders pappa är mycket nöjd med det nuvarande fosterhemmet, men har varit 
missnöjd med andra fosterhem. Emellertid tycker han inte att han själv har kapacitet 
att stödja sin pojke, på grund av egen fysisk sjukdom. Han har inga tankar om att han 
själv kan bidra med något i Anders liv.  

 
- Bettys pappa känner sig utanförstående och ”överkörd”. Han tycks ha abdikerat som 

far. Det går lång tid mellan kontakttillfällena mellan honom och Betty, och han har 
aldrig besökt något av de fosterhem där Betty bott. Han har inte på något sätt varit 
inblandad i Bettys liv under de senaste åren.  
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- Eriks mamma är mycket nöjd med placeringen av sin son. Hon tycker han har haft det 

fantastiskt bra under placeringen, hon litar fullständigt på fosterföräldrarna. Hennes 
egen kontakt med sonen är dock tämligen sparsam, och hon har inte varit involverad i 
hans framtidsplaner.  

 
- Fredriks mamma pratar om sin son i mycket positiva termer. De har en god, 

regelbunden kontakt. Hon tycker han har klarat sig väl i livet, även om det några 
gånger hänt att han som tonåring haft stora problem och varit illa ute. Fredrik har bytt 
fosterhem många gånger, men själv beskriver han inte det som ett problem, och det 
gör heller inte hans mamma. Hon menar att Fredrik har en stor kapacitet att se det 
positiva i alla situationer, och en förmåga att knyta sociala kontakter. Hon har varit 
mycket engagerad i Fredriks utflyttning, och hjälpt honom praktiskt på olika sätt.  

 
- Gustavs mamma har under hela placeringstiden (15 år) varit missnöjd med 

placeringen. Hon kan ändå se att Gustav utvecklats väl, men hon har inte varit 
engagerad i hans utflyttning från fosterhemmet, eller i hans framtidsplaner. Dock har 
hon besökt honom i hans lägenhet, och hon har någorlunda regelbunden kontakt, mest 
per telefon. 

 
- Isaks mamma anser att hennes son hade behövt mycket mer stöd än han har fått efter 

placeringen. Han är enligt henne inte frisk och skulle behöva stöd för sitt handikapp 
även om han är myndig. Hennes oro är att sonen kan hamna i kriminalitet. Isak litar 
bara på den kontaktperson han hade hvb-hemmet men socialtjänsten motsätter sig att 
Isak ska ha honom kontaktperson. Mamman anser att socialtjänsten inte har givit 
hennes son något stöd efter hvb-placeringen och att Isak aldrig hade klarat sig utan 
kontaktpersonens frivilliga ideella stöd. ”Man blir utelämnad och allt dom har satsat 
blir kastat i sjön”, säger hon. Isak har enligt mamman mer tillit till henne nu och 
vänder sig till henne och den inofficiella kontaktpersonen om han behöver stöd. 

 
- Karims mamma är mycket positiv till pojkens placering och hon tycker att han 

fungerar bra. Hon tycker att Karim fått hjälp med sina problem och att han har respekt 
för mamman vilket han inte visade tidigare. Hon har återfått kontrollen på honom och 
det är bra. Hon ser på honom som en vuxen person och hon förväntar sig inte att 
Karim ska vända sig till henne för känslomässigt stöd. Om han behöver hjälp kommer 
han fråga de han har fått kontakt med genom hvb-hemmet. Men samtidigt så hoppas 
hon på att hon och Karim ska ha fortsatt kontakt i framtiden. 

 
- Niklas mamma är missnöjd med placeringen utifrån att sonen inte placerades med 

jämnåriga. Hon uppfattade att hon som förälder inte hade mycket att säga till om och 
att det var socialtjänsten som fattade alla besluten i samband med placeringen utan att 
lyssna på henne. Hon har inte haft någon kontakt med hvb-hemmet under senare 
delen av placeringen eftersom hon har uppfattat hvb-hemmet som kränkande mot 
henne.Hon har heller inte varit inblandad i planeringen av Niklas utslussning. Hon 
tror att Niklas kommer klara sig själv när han flyttar ut från hvb-hemmet. Han har 
redan fått jobb hos en släkting. Han kommer kontakta mamman om han behöver hjälp 
med praktiska frågor men känslomässigt stöd kommer han söka hos sin bror som han 
har en nära kontakt med. 
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Vilket stöd behöver ungdomarna – och vilket erhåller de?  

Ekonomiskt stöd och rådgivning 
Ett tydligt och samstämmigt resultat av intervjuerna med ungdomarna är att de oroar sig för 
sin ekonomi, och planeringen av densamma. Flera av dem beskriver hur osäkra de känner sig. 
De oroar sig för att de inte skall komma ihåg att betala sina räkningar, att de inte skall klara av 
att lägga upp en hållbar budget så att pengarna inte skall räcka till för dem.  
 
Intervjuerna med fosterföräldrarna och hvb-personal bekräftar detta behov. Även de betonar 
ungdomarnas behov av stöd och rådgivning i ekonomiska frågor. Stödet handlar inte om att ge 
ungdomarna pengar, utan om att hjälpa dem att hantera och planera för de pengar som de har 
att röra sig med.  
 
Anders berättar om hur han själv tycker att han har svårt att hålla i sina pengar. Har han 
pengar, så gör han också av med dem, även om han vet att han borde spara. Fosterföräldrarna 
har därför, tillsammans med Anders, gjort upp en ganska strikt planering, även om Anders 
inte bor hemma längre. Så här säger Anders om sina fosterföräldrar: 
 

Dom är väldigt noga med att jag skall lära mig att hantera pengar… Jag får varje 12e och varje 
28:e….så får jag pengar..1 500 varje gång,  och så sparar jag 500 för att betala elräkningar och andra 
räkningar…Visst det är ju tråkigt när man är 20 år, och man har gjort av med sina pengar, och så 
kommer det vuxna och ”nej, du får inte göra så!”  Men jag menar.. det är klart.. sen efteråt så vet jag 
ju att de alltid har rätt när det gäller pengar (Anders).  

 
På liknande sätt som i Anders fall är det också flera av de ungdomar som varit placerade i 
fosterhem som håller kontakten med sina före detta fosterföräldrar, och därigenom också får 
mycket råd beträffande sin ekonomiska planering. Ungdomarna själva berättar om hur viktigt 
detta stöd är för dem, och hur mycket de uppskattar det.  
 
Ofta handlar det om rent pedagogiska insatser vad gäller den ekonomiska planeringen, men 
dessa måste vara grundade i ett förtroendefullt förhållande om de skall tas emot av den unge. 
 

Praktiskt stöd  
Praktiskt stöd i olika former är också av betydelse. Exempel på praktiskt stöd kan vara att få 
hjälp med att flytta, eller hjälp med söka bidrag, fylla i papper etc. Sådant praktiskt stöd kan 
få stor betydelse. Så här berättar Isak om sin kontaktman, och hans betydelse:  

Till exempel när jag skulle få hjälp med en lägenhet, med bostadsbidrag, jag fattade ingenting. Jag 
hade hundra papper, och sen så... socialen frågade vill du ha bostadsbidrag? Hur mycket tror du att 
din inkomst kommer bli om två år framåt och jag vet inte vad. Jag visste inte vad jag skulle svara. 
Jag ville inte åka dit för bedrägeri och så, så han hjälpte mig och allting, han visade papper, hur man 
skriver, han lärde mig hur man ska söka, hur man ska fixa med lägenhet, alltihop så han hjälpte mig 
mycket med såna här praktiska grejer” (Isak om sin kontaktman) 

 

Boende 
Åtta ungdomar bor i egen lägenhet, en bor i pojkvännens lägenhet, och en i flickvännens. En 
bor kvar i fosterhemmet, och fyra bor kvar på HVB-hemmet, i träningslägenhet eller 
”mellanboende”. Boendet är viktigt, eftersom det utgör en bas för att kunna försörja sig, och 
skapa sitt självständiga liv. Utan boende går det varken att studera eller arbeta.  
De flesta ungdomar som bor i egen lägenhet har ordnat sitt boende på egen hand, eller med 
hjälp av fosterföräldrarna. Ingen av dem har fått hjälp av socialtjänsten.  
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De som bor i lägenhet genom HVB –hemmets försorg bor i tränings- eller 
utslussningslägenhet. Det är en viktig del i att lära sig att klara sig själv och att lära sig att 
planera och klara alla praktiska bestyr. Det är en form av stöd som ungdomarna är väldigt 
nöjda med. Kombinationen av självständighet och stöd uppfattas som positiv och tryggt av 
ungdomarna. Så här säger Karim: 

Om det går bra på hvb-hemmet så finns det stora möjligheter att få flytta till egen lägenhet till ett 
mellanboende där man har mycket mer frihet och där kan man också få hjälp och sedan kan du flytta 
till träningslägenhet. Det blir lättare och lättare för varje gång. Jag trodde från början att det var lätt 
att bo själv. Men det är mycket jobbigt att tvätta kläder och det här med städning. Men det har gått 
över nu. Jag har inte så mycket kunskap om Sverige och hur det fungerar. Så det är bättre att ställa 
frågor så det är bra att jag har personalen på mellanboendet för dom vet mycket dom är svenskar, så 
dom vet. 

 

Arbete 
Att få hjälp med att hitta arbetet och sysselsättning var också en central fråga. Många 
ungdomar studerade antingen på gymnasiet, vuxengymnasiet eller på grundskolenivå. En 
grupp ungdomar hade hittat tillfälliga arbeten och ytterligare några ungdomar var arbetslösa. 
Det var åtta av ungdomarna som vid intervjutillfället studerade. En ungdom deltog i 
militärtjänsten, två ungdomar var arbetslösa, en väntade på att få hjälp med att hitta ett arbete 
och fyra ungdomar hade enklare sysselsättning som t.ex. telefonförsäljare eller städerska.  
 

Skolerfarenheter  
En aspekt som framträder tydligt i det insamlade intervjumaterialet är den betydelse som 
ungdomarna tillskriver sina skolerfarenheter. Det var ett flertal ungdomar som kunde beskriva 
att de hade erfarenheter av att ha misslyckats i skolan innan de placerades inom dygnsvården 
eller under placeringstiden. De hade skolkat, blivit utslängda från skolan, inte klarat 
skolarbetet, varit placerade i särskola och haft en allmänt trasslig skolgång bakom sig. Dessa 
erfarenheter av misslyckanden i skolan var något som ungdomarna uttryckte hade format 
deras självbild på ett negativt sätt, vilket var något som de också hade brottats med under sin 
tonårstid. Påfallande många bland de undersökta ungdomarna beskrev dock hur de hade 
kunnat vända en negativ skolerfarenhet till något positivt under tiden de varit i dygnsvård. 
Processen som de beskrev handlade om att förändra bilden av en misslyckad elev till att 
uppfatta sig som en elev som klarade skolan, fick bra betyg och hade intellektuell förmåga 
och kompetens. Denna process beskrevs av ungdomarna som viktiga vändpunkter i livet och 
som de kunde uttrycka hade påverkat deras självbild och identitet. Det var också viktigt att det 
fanns vuxna i närheten som såg och bekräftad deras förändringsarbete.  
 

Behov av känslomässigt stöd 
Som tidigare beskrivits visade det sig att ungdomarna i vår studie i de flesta fall saknade 
kontakt med sina biologiska föräldrar. För många av ungdomarna hade de vuxna som de lärt 
känna under placeringstiden kommit att bli viktiga stödpersoner.  Det gällde framförallt de 
ungdomar som hade varit placerade i familjehem. I några fall uttryckte ungdomarna att de 
hade samma roll i sina fosterfamiljer som de biologiska syskonen och att de såg sina 
fosterföräldrar som självklara stödpersoner även efter vårdens upphörande. För några 
ungdomar som hade varit placerade i fosterhemmet under kortare tid gällde även där att de 
hade en stabil relation till sina fosterföräldrar och såg dem som viktiga stödpersoner även 
efter placeringen. För ungdomarna som var placerade på HVB-hem hade de kontaktpersoner 
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som de lärt känna under vårdtiden också fått en viktig roll i deras liv. För några ungdomar var 
kontaktpersonen den enda vuxna som uppgav att de skulle vända sig till om de behövde 
känslomässigt stöd. 
Hur kontakten mellan fosterföräldrar och kontaktpersoner inom HVB-vården skulle 
upprätthållas och organiseras efter placeringstiden slut var en fråga som inte hade något givet 
svar. Ungdomarnas socialsekreterare löste denna fråga på olika sätt och det förekom kritik 
både från HVB-personal och fosterföräldrar att de inte fanns möjlighet för dem att på ett 
organiserat sätt kunna upprätthålla kontakten med de ungdomar de hade byggt stabila 
relationer till.  Det fanns ett flertal fosterföräldrar och HVB-personal som uttryckte att det helt 
och hållet var upp till dem att på ideell grund hålla kontakten med ungdomar och att 
socialtjänsten inte tog ekonomiskt ansvar för det. Detta i sin tur innebar att det var många 
ungdomar som inte hade något stabilt känslomässigt stöd från någon vuxen, vare sig från sina 
biologiska föräldrar eller från de ”ställföreträdande föräldrar” som HVB-personal och 
fosterföräldrar hade varit. 
 

Sammanfattande kommentarer 
Resultaten från den här studien visar entydigt att ungdomarna uttrycker oro för hur de ska 
hantera områden som ekonomi, arbete och möjlighet att ordna bostad efter dygnsvårdens 
upphörande. De uttrycker också en oro över att bli isolerade och utan emotionellt och 
praktiskt stöd efter att de har lämnat dygnsvården. Ungdomarnas behov av stöd bekräftades 
också av fosterföräldrar och personal på hvb-hemmen. Socialarbetarna som intervjuades 
kunde också bekräfta bilden av att ungdomarnas behov av både emotionellt och materiellt 
stöd i samband med vårdens avslutande inte alltid kunde tillfredställas av socialtjänsten. 
 
Vi kan mot bakgrund av dessa resultat konstatera att det inte finns några speciellt inriktade 
stödprogram eller detaljerade bestämmelser av hur utslussning från dygnsvård för ungdomar 
ska gå till. Sådana program finns exempelvis i  England. Det är svårt att veta varför det saknas 
sådana program i Sverige. En möjlig förklaring kan vara de olika välfärds systemens 
utformning i England och Sverige. Målet med det svenska välfärdssystemet är en generell 
välfärdspolitik där resurser fördelas jämt över befolkningen. I det engelska systemet råder 
större grad av behovsprövning och istället för generella bidrag till alla är det de mest 
behövande grupperna i samhället som har rätt till bidrag från välfärdssystemet (Esping-
Andersen 1999). Eftersom den svenska välfärdsmodellen ger ett generellt stöd för utbildning, 
arbetslöshetsförsäkring och sjukvård så kan det råda en föreställning om att den generella 
modellen också sörjer för ungdomar som lämnar dygnsvården när de ska etablera sig som 
vuxna. I en välfärdsmodell som den engelska kanske inte denna förväntan finns etablerad på 
samma sätt. Unga som lämnar dygnsvården ses som en riskgrupp som man därför upprättar 
olika stödåtgärder för.  
 
En annan alternativ tolkning av resultaten skulle kunna vara att ungdomar som befinner sig i 
dygnsvård är en svag grupp i samhället. Det kan innebära att de inte ses som en grupp 
medborgare som har rätt till stöd av olika slag. Dessa negativa konsekvenser av den nordiska 
välfärdsmodellen för sårbara grupper som exempelvis ungdomar som lämnar dygnsvård har 
diskuterats mot bakgrund av förändringar i samhället som ökad globalisering och 
individualisering. Om inte denna grupp ungdomars behov av stöd artikuleras och synliggörs 
är risken stor att resurser inte heller blir tillgängliga för dem. 
 
En viktig målsättning med den familjeorienterade modellen inom den svenska barnavården är 
att placeringar utanför familjen enbart ska vara tillfälliga och över kort tid. När barn och 



 13 

ungdomar är placerade i dygnsvård ska de ha regelbunden kontakt med sina föräldrar och 
andra medlemmar i nätverket. Ett sådant familjeorienterat perspektiv förutsätter att de 
biologiska föräldrarna och ungdomarna har förmåga att samarbeta med fosterföräldrar, hvb-
personal och socialsekreterare och att syftet med placeringen är återförening av 
barnet/ungdomen med de biologiska föräldrarna. 
 
Ytterligare en förklaring till att det i Sverige inte finns speciella stödprogram för den här 
gruppen kan vara att man förutsätter att det finns en familj/nätverk för ungdomen att 
återvända till efter dygnsvårdens slut. Dock visar forskningen att ungdomar som varit 
placerade i dygnsvård ofta förlorar kontakt med sin ursprungsfamilj på grund av föräldrars 
egna problematik med missbruk eller psykisk sjukdom. Dessutom finns det en risk att 
föräldrar till ungdomar som varit i dygnsvård har avlidit i tidig ålder (Franzen 2006).   Det 
förefaller troligt att det familjeorienterade perspektivet i kombination med de generella 
förutsättningarna i den svenska välfärdsmodellen inte förmår att lyfta fram och artikulera 
dessa ungdomars behov utan istället kan medverka till att behoven förblir osynliggjorda och 
att ungdomarnas sårbara position under övergången från vård till ett självständigt liv därmed 
försvåras. 
 
Ungdomar som lämnar dygnsvård är i en mening ”samhällets barn”. Staten har beslutat att 
skilja dessa ungdomar från sina biologiska föräldrar med uppsåtet att vilja dem väl. Även om 
skälet till att placera barn och ungdomar i dygnsvård är att skydda dem från ej acceptabla 
uppväxtvillkor så tar likväl samhället på sig ett stort ansvar som är snarlikt ett föräldraansvar, 
vilket också innebär att förbereda dem för ett självständigt vuxenlivet. Detta ansvar som 
samhället tar på sig i och med en placering i fosterhem eller på HVB-hem måste också 
utsträckas i tid och tydliggöras för att inte denna sårbara ungdomsgrupp skall råka ut för 
ytterligare svårigheter när de prövar sig fram i vuxenlivet. 
 
Mot bakgrund av den förlängda ungdomstiden för ungdomar i allmänhet och att perioden 
mellan att vara ungdom och vuxen har förlängts är det viktigt att den svenska 
välfärdsmodellen uppmärksammar de sårbara ungdomsgrupperna som exempelvis de 
ungdomar som lämnar dygnsvården och som ska etablera sig som vuxna efter det.  

Spridning av studiens resultat 

Deltagande i konferenser 
Vi har under 2006 deltagit i en internationell konferens i regi av Council of the Baltic Sea 
States där preliminära resultat från studien rapporterades.  
Vi har också presenterat resultaten vid Allmänna barnhusets konferenser för forskare och 
praktiker. 
Resultaten har också presenterats vid den internationella Sociologi konferensen i Glasgow, 
Scotland, ESA 8th Conference, 2007. 

Publikationer 
Det finns ett färdigt utkast till en vetenskaplig artikel som kommer att publiceras i en 
internationell tidskrift.  
 

Studiens fortsättning 
Under hösten 2007 kommer en uppföljning av ovan redogjorda studie att påbörjas. Syftet med 
uppföljningsstudien är att följa hur ungdomar utformat sina liv efter att den första intervjun 
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genomfördes. Alla de 16 ungdomarna samt deras fosterföräldrar/HVB-personal, föräldrar och 
i förekommande fall socialsekreterare ska intervjuas. Har ungdomarna kunnat infria sina 
förhoppningar om framtida planer rörande sin etablering som vuxna? Har de fått det stöd och 
den hjälp som de ansåg att de behövde för att klara ett självständigt liv? En uppföljningsstudie 
är betydelsefull för att erhålla ytterligare kunskap om vägen från vård till vuxenliv för 
ungdomar som varit placerade inom dygnsvården, en grupp vi i Sverige har liten kunskap om 
och vars livssituation omgärdas av betydande risk för fortsatt social utsatthet.  
 
 


