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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur ungdomarna som varit placerade i vård 

enligt SoL eller LVU upplever att det gått att lämna vård för att klara ett självständigt liv som 

vuxen och vad som har varit viktigt för dem. Focusen har varit på deras relationer och stöd de 

haft och vilka skydds- och riskfaktorerna som kommer fram i deras livsberättelser. 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod och genom semistrukturerade intervjuer med 

4 ungdomar som varit placerade och där vård upphört och där de inte flyttat hem till de 

biologiska föräldrarna. 

De teoretiska perspektiven har varit anknytningsteorin för att se deras relationer och resilience 

för att se skydds- och riskfaktorer. 

Resultaten visar på att det finns gemensamma skyddsfaktorer i ungdomarnas berättelser, 

bland annat har alla ungdomarna haft stödjande relationer till vuxna och jämnåriga.  

Nyckelord: Att lämna vård, skyddsfaktorer, socialt stöd, eftervård 

 

Abstract 

The purpose of this essay was to examine how young people who have been in care according 

to SoL or LVU felt about leaving care and to manage an independent life as an adult and what 

was important to them while change was happening. Focus has been on their relationships and 

the support they have received from peers and adults and the protective and risk factors that 

are present in their life stories. 

The study was conducted with a qualitative approach and semi-structured interviews with four 

young people who have been in care and who “aged out of care” to live by them self.  

The theoretical perspectives in the study have been attachment theory to study their 

relationships and resilience to see the protective and risk factors that has been present in their 

life. 

The results of the essay show that there are some common protective factors present in the 

young people’s stories. One factor is that they all had supportive relationships with adults and 

peers. 

Keyword: To leave care, protective factors, social support, aftercare 
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1. Introduktion 

1:1Bakgrund 

Under våren 2011 gjorde jag min praktik på socialtjänsten i Östhammar, närmare bestämt på 

barn- och ungdomsgruppen. Där insåg jag hur mycket diskussioner som ständigt pågår mellan 

kollegor överallt på arbetsplatsen, och en fråga som jag fastnade för var deras funderingar 

över vad som händer med ungdomarna som slussas ut från familjehem eller institution, 

vanligtvis när de fyllt 18 år. Det finns forskning ända sedan början av 1900-talet som visar att 

samhällsvårdade barn är en väldigt utsatt grupp och trots att dygnsvård förändrats under de 

hundra år som gått så är de fortfarande en utsatt grupp (Mattsson, 2006). Man har i forskning 

under lång tid försökt komma fram till vad i vården som leder fram till bra respektive dåligt 

utfall, men i Bo Vinnerljungs (1996) forskningssamanställning framkommer det att de flesta 

studierna visar väldigt olika resultat, med några få undantag. Så som att bra skolresultat och 

stabilitet under uppväxt, det vill säga få omplaceringar verkar vara faktorer som positivt 

påverkar utfallet. Det som jag vill undersöka med mina intervjuer är vad man kan göra för 

ungdomarna efter att vård i dygnsvård avslutats. Klarar de sig själva och vad har bidragit till 

det eller behövs det mer stöd och i så fall hur? 

Att socialnämnden har ett ansvar för alla barn och ungdomar som är placerade av 

socialtjänsten i den egna kommunen är en självklarhet. Ansvaret gäller att barn och ungdomar 

får en god vård, gynnsamma uppväxtförhållanden och lämplig utbildning. Enligt 

meddelandebladet från socialstyrelsen 2009 så kom den 1 april 2008 ett tillägg i 5 kap. 1 § i 

Socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden har ett ansvar för barnet efter att placeringen 

upphört. ”Socialnämnden ska 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.” (meddelandeblad från Socialstyrelsen, 2009). 

Det är ett outforskat område i Sverige vad barn och ungdomar behöver och efterfrågar efter att 

deras placering upphört (meddelandeblad från Socialstyrelsen, 2009). I USA, men främst 

England har forskningen kommit längre gällande vad ungdomar behöver i övergången från 

samhällsvård till eget självständigt liv (Vinnerljung 1996). Även i en nyare studie konstaterar 

Höjer och Sjöblom (2011) att området fortfarande är outforskat i Sverige och att Norge och 

England ligger före i att ta reda på och ha utvecklat ett stöd system för ungdomarna efter att 

placeringen upphört. Därför var det väldigt intressant att intervjua ungdomar och höra dem 

berätta om sina upplevelser av att gå från dygnsvård till ett självständigt liv som vuxen. De 

ungdomar som intervjuades i studien är idag över 21 år och deras placering upphörde efter att 

de fyllt 18 år. 

 

1:2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur ungdomar som varit placerade utanför det egna 

hemmet under uppväxten upplever sin väg mot ett självständigt liv efter att placeringen har 

upphört.  

De frågeställningar jag vill besvara är: 

- Hur har de klarat sig i livet? 

- Vad har varit viktigt före och i övergången från samhällsvård till ett 

självständigt liv? 
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1:3 Avgränsningar 

De avgränsningar jag kommer göra i studien är att jag enbart kommer studera ungdomarnas 

livsberättelser tillsammans med forskningslitteratur, för att se om det är något speciellt som 

har hjälpt dessa ungdomar. Det innebär att det bara är ungdomarnas egna uppfattningar som 

kommer fram, hur de har upplevt sitt liv. Ingen nyckelperson i barnens liv får tillfälle att ge 

sin syn på vad som skett. Jag kommer också avgränsa mig på så sätt att jag inte letar efter 

skyddsfaktorer för grupper som är extra problematiska. Så som de som har missbruk, 

kriminalitet eller har blivit föräldrar som tonåringar, då det lite går emot mitt syfte, även om 

dessa ungdomar är i extra behov av skyddsfaktorer.  

1:4 Disposition 

Här efter följer en sammanfattning av tidigare forskningslitteratur som är relevant för min 

uppsats. Forskningen presenteras inom fyra underrubriker. Därefter kommer ett teoriavsnitt, 

där jag förklarar mina teoretiska perspektiv anknytningsteori och resilience. Sedan följer 

metodavsnittet som beskriver hur jag gått tillväga för att samla information till denna studie. 

Därefter hur jag analyserat materialet, följt av validitet, reliabilitet och etiska frågor. Därefter 

avslutas uppsatsen med presentation av resultat, analys och en slutdiskussion. 

2. Tidigare forskning 

Jag kommer här presentera den tidigare forskningen i fyra olika underrubriker. Först kommer 

jag att ta upp forskning som rör vuxna som har varit fosterbarn och hur deras liv blivit. 

Därefter kommer jag gå igenom forskning gällande övergången till att klara sig själv. Sedan 

tar jag upp eftervård, vilket vissa länder, främst Storbritannien har kommit längst med. 

Avslutningsvis tar jag upp faktorer som framkommit i forskningen som underlättar för 

ungdomarna att klara övergången till ett självständigt liv. 

2:1 Att ha varit fosterbarn  

Det finns forskning på vad som hänt efter att placering har upphört, hur livet har blivit för före 

detta fosterbarn. Vinnerljungs (1996) bok Fosterbarn som vuxna, är en 

forskningssammanställning över forskning på det området, både svensk och utländsk. 

Problemet med att göra en sammanställning, vilket Vinnerljung själv påpekar i boken är att 

det är svårt att jämföra resultateten eftersom de studier han jämför är genomförda på 

varierande sätt och har olika urvalsgrupper. Studierna är också utspridda över hela 1900-talet 

så det har också skett under olika perioder när dygnsvården har sett olika ut (Mattsson 2006). 

Vinnerljungs bok är intressant och fortfarande aktuell fast den är 15 år gammal. De flesta 

studierna som Vinnerljung går igenom är antingen utfallsstudier där man kvalitativt eller 

kvantitativt undersökt hur det gått för fosterbarn i vuxen ålder eller utvärderingar av 

samhällsvården.  

Resultaten han har fått av sin sammanställning är bland annat att det bland fosterbarn är en 

betydligt större dödlighet i unga år, sämre utbildningsnivå, sämre ekonomiska positioner, fler 

som är straffade för brott och fler tillhör den sjuka delen av befolkningen än för jämnåriga. 

Störst skillnader från jämnåriga är det för männen, Vinnerljung konstaterar att de före detta 

fosterflickorna tenderar att ha mindre avvikelser, undantag att fler blev mammor i tonåren och 

att de också tenderade ha sämre ekonomi (Vinnerljung 1996). 

Ytterligare ett exempel på utfallsstudier är Gunvor Anderssons stora studie Utsatt barndom – 

olika vuxenliv (2008). Det är en longitudinell studie där hon följt 26 barn som under någon av 
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sina fyra första år var placerade på ett barnhem under minst fyra veckor i början på 80-talet. 

Vissa av barnen återkom aldrig i samhällsvård efter den första omgången. Därför innehåller 

studien både ungdomar som växt upp i ursprungshemmet en majoritet av tiden och motsatt, de 

som växte upp merparten i familjehem/institution. Det har skett uppföljningar sju gånger sen 

dess, sista gången 25 år efter att studien inleddes. I de sista två uppföljningarna, framförallt 

den sista då deltagarna var i 25-30 års ålder, undersökte Andersson deras sociala anpassning. I 

studien har hon fokuserat på hur det gått med utbildning, arbete, laglydighet och personal på 

institution, familjehem, det biologiska nätverket, vänner och skola som resurser, positiv eller 

negativ påverkan. Några av dessa har jag också använt som teman i min intervjuguide.  

Andersson (2008) konstaterar att ”Det är ett återkommande konstaterande att många barn, 

som växt upp under svåra förhållanden, ändå klarar sig hyggligt bra som vuxna” (s. 41). 

Andersson (2008) konstaterar även att det är svårt att veta vad som påverkat personerna i 

hennes studier positivt respektive negativ, vilket även Vinnerljung (1996) konstaterade i sin 

forskningssammanställning. Ytterligare en likhet mellan Anderssons studie och Vinnerljungs 

forskningssammanställning är att båda mest refererar till engelsk forskning när de i 

förbigående nämner övergången mellan samhällsvård och ett eget själv-ständigt liv. När det 

gäller deltagarna i Anderssons studie tar hon inte upp några exempel på om deltagarna 

upplevt det som svårt eller lätt att gå från samhällsvård till ett eget själv ständigt liv. Det 

framkommer inte heller när de har flyttat till eget boende, bara var några av ungdomarna 

bodde när de fyllde 18 år.  

Jag har även valt en kandidatuppsats från 2003, där man har intervjuat vuxna före detta 

fosterbarn. Den studien hade som mål att intervjua vuxna över 25 år som innan de fyllt 18 år 

varit placerade sammanlagt i minst fem år. Studien hade som syfte att se hur personerna 

upplevt att deras barndom påverkat deras vuxenliv. Studien är alltså egentligen utanför mitt 

område, eftersom jag vill se vilka förberedelser som finns för övergången och ungdomarna 

känner att de klarar det och vad som i så fall bidrar till det. Det som är intressant i denna 

studie för min egen uppsats är två av studiens frågeställningar, (1) vilka personer har varit 

viktiga för intervjupersonerna (deras anknytningar) och (2) vilka skyddsfaktorer och 

riskfaktorer kan identifieras i intervjupersonernas berättelser. Det är två teman som också 

finns med i min intervjuguide. Andersson (2008) tar även upp skydd och riskfaktorer, men 

problematiserar detta med skyddsfaktorer då hon i sin studie ser att vad som är en 

skyddsfaktor för en ungdom, kan vara en riskfaktor för en annan ungdom. Två exempel på det 

är skolan och vänner, går det bra i skolan är det en skyddsfaktor, går det dåligt är den en risk. 

Har man vänner som sköter sig, är det en skyddsfaktor o s v. 

  

I analysen i uppsatsen Fosterbarn som vuxna (2003) lyfter författarna fram att ” något som är 

gemensamt för alla intervjupersoner, utom Sandra, är att de pratar om en känsla av otrygghet 

eller rotlöshet i fosterhemmen och att det aldrig funnits en familj som var riktigt ens egen” (s. 

26). I mina intervjuer kommer jag titta på skyddsfaktorer som hjälpt mina intervjupersoner i 

deras övergångar, därmed kommer jag även in på riskfaktorer. Citatet lyfter fram en 

riskfaktor, som kan påverka ungdomarna negativt i sin övergång, när de inte får en trygg bas 

att kliva ut i vuxenvärlden från. Undantaget Sandra är den som varit längst i sitt familjehem 

och som väljer att kalla sina familjehemsföräldrar för mamma och pappa. Hon berättar att hon 

alltid känt sig som deras egen och inte som ett fosterbarn. I Vinnerljungs (1996) 

sammanställning framkommer från flera av studierna han gått igenom att känslan av att inte 

ha en egen familj återkommer hos flera före detta fosterbarn. Det framkommer också att 

många före detta fosterbarn så här i efterhand önskar att de hade blivit adopterade av sina 

fosterföräldrar. Det leder till frågan om placerade barn får tillräckligt med trygghet för att 
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knyta an? Det ska bli intressant att se vad min studie visar, vad de ungdomar jag ska intervjua 

har för tankar om trygghet i en familj för deras övergång och mående.  

Jag tar också upp en utvärderingsstudie Att lära av fosterbarn av Westberg och Tilander 

(2010), där de gjort 56 intervjuer med både tjejer och killar som har erfarenhet av olika 

placeringsformer. Studien har fokus på ungdomarnas egen erfarenhet och tankar som 

kunskap. Westberg och Tilander tar upp hur placeringarna gått till, i vilken ålder och 

ungdomarnas tankar och åsikter kring placeringarna. I utvärderingen tar de upp avslutandet av 

vård och hur det gått för ungdomarna att klara övergången till ett självständigt liv som en del 

av utvärderingen. Vilka faktorer i placeringen och i kontakten med socialsekreteraren har 

gjort att ungdomarna klarat sig bra efter att vården avslutas. Ett exempel är ungdomarnas 

delaktighet i placeringen och att de får information i en form de kan ta till sig, annars finns 

risken att ungdomarna inte accepterar sin placering eller skuldbelägger sig själva. De tar 

också upp lojalitetskonflikten som kan uppkomma när det finns konflikt mellan familjehem 

och biologiska föräldrar, vikten av bra kontakt och egna samtal med sin socialsekreterare. 

Studien tar upp flera faktorer som lyfts fram i studierna i nästa stycke. Ungdomarna i studien 

är i ungefär samma ålder som de ungdomar jag ska intervjua. 

Fem av dem är under 18 år när de intervjuas […]. Resterande 51 är 19 år 

eller äldre vid intervjutillfället. Av dessa är 38 ytterligare något äldre, det 

vill säga 21 år eller mer. Detta medför att de fått något eller några år på sig 

att funderar och reflektera över sin bakgrund samtidigt som de påbörjat sin 

etablering i samhället (Westberg & Tilander 2010, s 57). 

2:2 Att lämna vård  

Det Vinnerljung (1996) tar upp angående att lämna samhällsvård som ung vuxen är skrivet på 

endast en sida av boken och är en sammanfattning på några punkter från främst engelska 

studier. Det visar på bristen av intresse som funnits i forskningsvärlden agnående själva 

övergången mellan vård och att klara sig själv efter vård. Punkterna på listan är det som 

stämmer överens mellan de olika studierna, som (1) att ungdomarna fått klara sig själva med 

ett minimum av vuxenstöd långt innan jämnåriga i normalbefolkningen. (2) Att ungdomarna 

var bittra över att aldrig fått veta varför de vårdats eller varför kontakten med ursprungs-

familjen brutits. En studie visade på mer kontakt mellan ungdomar och 

ursprungsfamilj/släktingar efter att vården upphört. (3) Att många före detta samhällsvårdade 

barn blev och är hemlösa, vissa redan från första natten efter att vården upphört. (4) 

Upprepade flyttningar var vanliga. (5) Många samhällsvårdade flickor blev gravida tidigt, 

redan i tonåren. (6) Att ungdomarna hade en mycket bristfällig utbildning. (7) Att många var 

arbetslösa. (8) Många var deprimerade och kände sig ensamma och isolerade. (9) Många hade 

hälsoproblem. Tolv år senare publicerades en bok i Storbritannien av Stein och Munro (2008) 

där de samlar forskning från flera olika länder, däribland Sverige. Där återkommer många av 

dessa punkter. Jag återkommer om studien strax.  

När det gäller svenska studier, så är det speciellt en studie som har fokus på ungas övergång 

från vård till att klara sig själva. Att stå på egna ben – om övergången från samhällsvård till 

vuxenliv av Höjer och Sjöblom (2011). I artikeln har de både gått igenom tidigare forskning 

och gjort egna intervjuer med 16 ungdomar mellan 18 och 22 år, vid två olika tillfällen. I 

urvalet finns både ungdomar som placerats i familjehem och på HVB-hem. I artikeln tar de 

upp att i det moderna samhället har ungdomstiden blivit längre, att ungdomar tillbringar en 

längre tid i processen att bli självständiga och självförsörjande. ”Denna förlängning har 

uppstått till följd av ökande utbildningskrav, en osäker arbetsmarknad men också förändrade 

värderingar och normer.” (s.26) Många av ungdomarna som växt upp i sina ursprungshem 
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flyttar inte hemifrån när de har fyllt 18 år och om de gör det så har de ofta ekonomiskt stöd 

hemifrån eller i annat fall en möjlighet att flytta hem igen om de förlorar sin inkomst eller 

bostad. De har också föräldrar att förlita sig på när det gäller praktiskt stöd som vid flyttar och 

socialt stöd och uppmuntran (Höjer & Sjöblom 2011). Detta är något som många 

samhällsvårdade barn riskerar att sakna om de inte har kvar kontakten med det biologiska 

nätverket eller har knutit an till andra viktiga vuxna som finns där som stöd.  

I studien har de delat upp resultatet i (1) ekonomist stöd (2) boende, (3) arbete och utbildning, 

(4) familjebildning, (5) kontakt med föräldrar, (6) stöd från fosterföräldrar/HVB-hem och (7) 

stöd från socialtjänsten. Alla utom familjebildning har jag med i min intervjuguide. Om man 

sammanfattar områdena så kände sig ungdomarna oroliga och osäkra över hur de skulle klara 

sin ekonomi och stödet som efterfrågades handlade i första hand om att få kunskap i hur man 

planerar sin ekonomi. De flesta ungdomarna i studien bodde i lägenheter de hade fixat själv, 

eller tillsammans med fosterföräldrar. Av de som istället bott på HVB-hem så bodde många i 

utslussnings- eller träningslägenheter som HVB-hemmen hade. Gällande sysselsättning är 

svaren väldigt olika från ungdomarna som deltog i studien. Några studerade på grundskole- 

eller gymnasienivå, några var arbetslösa och några hade osäkra arbeten. Många hade tidigare 

misslyckats i skolan, men i intervjuerna framkom att ”påfallande många beskrev dock hur de 

hade kunnat vända en negativ skolerfarenhet till något positivt under de sista åren de varit 

placerade i dygnsvården” (Höjer & Sjöblom 2011 s. 31). Detta med hjälp från engagerade 

familjehemsföräldrar eller personal på HVB-hemmen. Mellan de två olika intervjutillfällena 

hade fler ungdomar fått eget boende eller bodde med en pojkvän/flickvän. Många hade också 

fått jobb, även om det fortfarande rörde sig om osäkra jobb. Ingen hade påbörjat 

eftergymnasial utbildning, både på grund av oro för att betygen inte räckte och för att de hade 

en rädsla för att sätta sig i ekonomisk skuld.  

 

Gällande stöd från biologiska föräldrar så erhöll endast ett fåtal någon form av stöd. Vid andra 

intervjun hade fler tagit upp kontakten med föräldrarna, men även om det ansågs positivt av 

ungdomarna innebar det sällan mer stöd, snarare tvärt om. Gällande familjehem och HVB-

hem hade många av ungdomarna fått viktiga stödpersoner både i fosterföräldrar och personal, 

detta kvarstod för mer än hälften vid andra intervjutillfället, närmare bestämt 11 av 16 hade 

fortfarande stöd från dessa viktiga personer och inte som insats. Det fanns dock en osäkerhet 

hos några av ungdomarna om de skulle få fortsätta vara en del av familjehemmet och få stöd 

från det även i fortsättningen. Höjer och Sjöblom problematiserar detta genom att lyfta upp 

det som Vinnerljung (1996) tar upp om den dubbelhet som finns vid placeringar. 

Fosterföräldrar ska ge god vård och fostran men inte ersätta de biologiska föräldrarna. Ändå 

känner säkert många socialsekreterare igen sig i att man har en outtalad önskan om att 

familjehemmet ska fortsätta finnas kvar även efter att placeringen upphört, speciellt i de fall 

där man vet att de biologiska föräldrarna aldrig kommer vara ett stöd för sina barn. Höjer och 

Sjöblom lyfter fram att deras studie visar på att även om samma förväntning inte ligger på 

HVB-personal så kunde många ta på sig ansvar som gick utöver det formella. När det gäller 

kontakt och stöd från socialsekreterare hade de flesta som bott i familjehem inte uppfattat att 

de fått något stöd, snarare tvärt om, att de önskar mer stöd eller att de fått stanna längre i 

familjehemmet. När det gällde de som varit i HVB-hem hade nästan alla någon form av stöd 

under utslussningsfasen. Vissa hade kvar en informell kontakt med sin socialsekreterare efter 

andra intervjutillfället och detta uppskattades av de unga. 

 

Höjer och Sjöblom (2011) ser i sin studie att de som bäst klarar övergången till ett 

självständigt liv som vuxen är de ungdomar ”som har en god och stabil relation till vuxna 

signifikanta personer. Det kan vara fosterföräldrar, kontaktpersoner, pojk- eller flickväns 

familj, eller i något fall en biologisk förälder” (s. 35). Det tyder på vikten av att kunna 
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utveckla positiva inre anknytningsmönster i trygga relationer för dessa unga. Jag kommer att 

förklara anknytning i nästa kapitel. 

  

När man ser till forskningssammanställningen av Stein och Munro (2008) där de har samlat 

och redigerat material från flera olika länder inom och utanför Europa. Totalt är det sexton 

länder där en forskare från varje land ges ett kapitel att beskriva: (1) Bakgrund och statistik, 

(2) nyckelkällor, (3) introduktion, (4) två fallbeskrivningar, (5) landets välfärdssystem, (6) 

rättslig och politisk ram, (7) sekundär data (8) Forskning om övergången (9) slutsats och sist 

(10) viktiga budskap för politik och praxis. När man läser igenom delarna inser man att det är 

väldigt svårt att jämföra olika länder. Ibland är det även svårt att göra jämförelser inom ett 

land, speciellt i länder som exempelvis Australien och Kanada, där delstaterna har olika lagar 

och system för att säkra och ta hand om barn. Länderna har dessutom olika bakgrund och 

kultur som påverkat utvecklingen, det är t.ex. stor skillnad mellan Jordanien och Sverige. I 

vissa länder finns ingen forskning eller ingen statistik över ungdomar som lämnar vård. 

Samstämmigt är dock att de flesta forskare efterlyser mer och större nationell forskning. 

Längst verkar England och USA ha kommit i att forska på och utveckla olika former av stöd 

för ungdomarna som lämnar vården. Norge ligger också i framkant tack vare att det 1997 

startade en förening för barn och ungdomar i vård utanför hemmet. Föreningen hade som 

första mål att återinföra både lagstiftning och stödsystem, bägge hade funnits förut för 

ungdomar som lämnar vård för ett självständigt liv. De fick hjälp av föreningen för 

fosterföräldrar och facket för socialarbetare (Storø 2008).  

Ser man till teman som återkommer inom de olika kapitlen så är det att den forskning som 

finns visar på att ungdomar som lämnar vård har mer eller mindre samma problem att 

övervinna (Stein red & Munro red, 2008). Det är samma problem som den svenska 

forskningen har tagit upp, det vill säga svårigheter att hitta fast boende (ev. hemlöshet), få ett 

fast jobb (i många länder handlar det även om att lönen också är väldigt låg när de får ett 

jobb). Integrera sig i samhället och känslor av ensamhet, de kämpar i högre grad än jämnåriga 

med sämre hälsa fysiskt och psykiskt, men även med olika former av missbruk. Precis som 

Vinnerljung (1996) berör i sin studie har dessa ungdomar en högre risk för dödsfall, bl.a. 

genom självmord. Många har inte har fullföljt grundläggande studier motsvarande gymnasiet 

och de gör i högre grad övergången till vuxenlivet tidigare än jämnåriga som inte varit 

placerade i vård utanför hemmet. Svårigheter som försämrar ytterligare är om de har inlett en 

kriminell karriär. Dessa ungdomar har också i högre grad en risk för att ha en dålig relation 

och/eller kontakt med det biologiska nätverket så som de biologiska föräldrarna. Ytterligare 

isolering kan komma om placeringen avbryts tidigare än planerat, båda två är riskfaktorer för 

hur ungdomen ska klara sig efter att vård avslutats.  

Men det är inte bara de negativa faktorerna som forskarna i de olika länderna är överens om, 

de rapporterar även liknande faktorer gällande vad som verkar hjälpa dessa ungdomar att 

lyckas. Dessa är vikten av att ungdomarna är väl förberedda för att bo på egen hand och att 

klara sig själva. I dagsläget upplever tyvärr ungdomar i många länder att de inte hade fått 

tillräckliga förberedelser. Något som också poängterades som viktigt av fler, var att ha ett 

stödjande nätverk i form av vänner och vuxna. I Kanada genomfördes 2006 en studie av 

Association of Childrens aid societies, och i den poängterade ungdomarna vikten av att ha 

minst en stödjande vuxen som de kunde förlita sig på under övergången (Flynn & Vincent 

2008). ”However, research by Sinclair et al. (2005) on young people leaving foster care found 

that a strong attachment to a birth parent, foster carer, partner or partner’s family was 

associated with a positive outcome” (Wade & Munro 2008, s 217). Översatt är citatet inte 

långt från det citat av Höjer och Sjöblom (2011) på föregående sida. Vikt läggs också vid 

stabila placeringar för ungdomarna och flera forskare visar på studier där 
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familjehemsföräldrar i olika länder är beredda att fortsätta stödja ungdomarna med boende 

och på annat vis efter att placeringen har upphört (det beror inte alltid på långvarig placering), 

finns även exempel på personal från institutioner som upprätthåller en kontakt med en 

ungdom efter. Ytterligare faktorer som kan öka chanser för ett stödjande nätverk tar bland 

annat Dumaret (2008) upp när hon efterlyser att ungdomarna får hjälp att utveckla sina sociala 

färdigheter så som kommunikationsträning. Många forskare tar också upp behovet av att 

ungdomarna ska kunna få fortsatt stöd och vård upp till 24-25 års ålder. Ser man till jämnåriga 

utan vårderfarenhet är det få som blir självförsörjande vid 18-19 års ålder, utan är beroende av 

sina föräldrar några år till. I vissa länder som exempelvis Grekland, Spanien och Italien flyttar 

ungdomar inte hemifrån förrän vid 30 års ålder. Det behov som finns för eftervård handlar 

inte om att någon ska fortsätta ta hand om ungdomarna, istället handlar det om att se till att de 

klara sig själva genom att ge stöd och råd så att ungdomarna gradvis kan bli självförsörjande 

och självständiga.  

Young people tend to fare better if they are offered stability, opportunities  

for new attachments, continuity in their relationships with family, carers and  

friends, where education is prioritized as part of care planning, and where  

they are well supported on leaving care (Wade & Munro 2008, s 219) 

2:3 Eftervård 

I Storbritannien har man kommit längre än i Sverige när det gäller regelverk för vad som ska 

göras när en ungdom ska lämna vård. Ungdomarna ska vara förberedda inför en övergång till 

ett eget självständigt liv och veta vad de behöver kunna för att klara sig. Ungdomen och andra 

viktiga personer ska också lägga upp en plan för vad som ska ske när ungdomen ska lämna 

vården. Detta fungerar dock inte alltid (Dixon & Stein 2005). Vad gäller stöd efter avslutad 

vård så försökte myndigheterna garantera att ungdomarna skulle ha fortsatt stöd. 

An important part of ensuring consistency in support is the allocation of a  

named person to continue contact with care leavers. Most of the local  

authorities (87%) provided young people with a named contact. Most (71%)  

used specialist leaving care workers to maintain contact with care leavers,  

although field social workers and residential workers were also widely used  

(in 55% and 35% of authorities respectively). (Dixon och Stein 2005, s 92) 

 

Dixon och Stein (2005) listar även en hel rad andra arrangemang som myndigheter har för att 

behålla kontakten med ungdomarna så som olika team och center med specialisering på dessa 

ungdomar, planerade och oplanerade besök, telefonsamtal, brev, gruppaktiviteter, julfiranden 

och födelsedagspresent eller middag. Utöver detta så framkommer olika exempel på hur 

myndigheter hjälper ungdomar att få ett eget boende, exempelvis övergångsboende och 

information och hjälp hur man skaffar sig ett permanent boende, ekonomisk rådgivning och 

visst ekonomiskt stöd. I den internationella studien av Stein och Munro (2008) framkommer 

att vissa länder har ett ”starta upp hem” bidrag. Vissa krav ska vara uppfyllda och det finns 

olika regler för vad pengarna ska gå till så som möbler och hyra. Hjälp från myndigheter 

förekommer även när det gäller utbildning, att skaffa jobb, praktik och karriärsråd. Det gäller 

också hjälp vid behov av hälsovård (Dixon & Stein 2005). ”Det finns mycket som pekar på att 

det som kan kallas uppföljning eller eftervård kan vara den allra viktigaste delen i samhällets 

stödsystem men en del som inte alltid tillmäts den betydelse som den förtjänar.” (Andersson 

2008, s 127) 
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2:4 Varför vissa klarar övergången bättre 

När man läser forskning som handlar om ungdomars övergång från samhällsvård till ett liv 

som självständig vuxen, återkommer begreppet resilience väldigt ofta, det återkommer i 

majoriteten av den tidigare forskning som jag har tagit upp i det här kapitlet. Jag kommer inte 

att förklara begreppet resilience här, utan göra det i nästa kapitel. Tydligaste exemplet på 

resilience i forskning är artikeln Att stå på egna ben – om övergången från samhällsvård till 

vuxenliv (Höjer & Sjöblom 2011). Där de skriver ”Begreppet Resilience och dess teoretiska 

utgångspunkter kan skapa förutsättningar att förstå varför och hur ungdomar som växt upp 

under svåra förhållanden, som de som varit placerade i samhällsvård, klarar övergången från 

dygnsvård till ett självständigt vuxenliv”. Alltså för att kunna förstå vad som gör att vissa 

ungdomar klarar sig och andra inte när de kliver in i vuxenvärlden, (det gäller både ungdomar 

som varit placerade och ungdomar som aldrig haft kontakt med socialtjänsten), måste man 

titta på skydds och riskfaktorer som finns hos och runt ungdomen under dennes uppväxt och i 

övergången. Detta är extra intressant då jag undrar om socialtjänsten kan göra något för att 

hjälpa barnen att utveckla resilience eller om det är något vissa barn har och andra inte. Eller 

är det något som bara händer slumpmässigt hos vissa individer, som omgivningen inte 

medvetet kan påverka? Masten, Burt, Roisman, Obradovic, Long och Tellegen (2004) visar i 

sin artikel att resilience är relativt stabilt över tid. Majoriteten av ungdomarna i deras studie 

som i första studien klarade sig bra när de var i början av övergången fortsatte att klara sig bra 

i uppföljningar flera år senare. Denna grupp delar de upp i två: grupp (1) har alla 

förutsättningar för att klara sig, så som intelligens, kompetenta föräldrar och 

samhällsekonomiska fördelar. Grupp (2) var de som klarade sig bra trots att de växt upp under 

klart sämre förhållande, främst gällande föräldrar och omgivning.  

När man ser till stabiliteten hos de ungdomar som fortsatte klara sig bra, fanns bara två 

undantag, det vill säga två ungdomar som hade utvecklats negativt. Däremot var det sju 

ungdomar som hade utvecklats positivt, ungdomar som haft dåliga resultat i första studien och 

som vid uppföljning flera år senare hade blivit mer välanpassade i samhället, med bättre 

resultat som följd. Masten m fl (2004) skriver att “there are hints that this is a window where 

positive change occurs for some individuals, particularly less adaptive, disadvantaged 

individuals who make use of opportunities to change context or course. In addition, adults 

often appear to guide the way or facilitate access to opportunities.” Tyvärr är denna radikala 

förändring inte normen och när Vinnerljung (1996) i sin forskningssammanställning tar upp 

att de flesta fosterbarn är anpassade vuxna, så tar han med alla grupper, de barn som utvecklat 

resilience, de som gradvis återhämtat sig när de fått tryggare omgivning och de som genomgår 

den radikala förändringen.   

Masten m fl (2004) tar upp flera olika faktorer, men jag hoppar över dessa då jag förklarar 

resilience i näsa kapitel. Däremot tar både Masten m fl (2004) och Smith (2011) ytterligare en 

förklaring till denna förändring som kan ske hos ungdomar som inte beror på resilience utan 

på människans utveckling. En människas hjärna utvecklas stegvis och tvärt emot vad man kan 

tro är den inte färdig när man fyllt 18 år, istället sker en väldigt viktig del efter att man fyllt 18 

år och några år framöver. Den kognitiva utvecklingen under den här perioden innebär en 

större kapacitet att tänka abstrakt, att kunna se ett problem från flera olika dimensioner, att 

kunna reflektera över sitt eget beteende och sina erfarenheter och känslomässig kontroll och 

planering. Det förekommer även en ökning av myelin, som har en isolerande förmåga som 

gör att en nervimpuls kan fortplanta sig fortare, alltså att information transporteras fortare 

vilket leder till en ökad kognitiv förmåga (Smith 2011). Ungdomarna får alltså ett mer 

utvecklat konsekvenstänkande och en förmåga att kunna ta bättre beslut då de kan planera 

framåt. Masten m fl (2004) tar också upp att ungdomarna när de fyller 18 år och bli myndiga 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktionspotential
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får en helt annan möjlighet att lämna problem bakom sig som de inte kommit undan från som 

omyndiga. De kan bli självförsörjande och därmed forma sin situation, sina relationer och sin 

framtid. Detta kan så klart även innebära en risk. 

En annan återkommande faktor var att ungdomar som har trygga relationer till jämnåriga och 

vuxna oftare klarar övergång och vuxenliv lättare. För att kunna göra detta behöver man fått 

chansen att utveckla positiva inre arbetsmodeller, vilket jag kommer förklara i nästa kapitel 

när jag beskriver anknytningsteorin. Av min tidigare forskning är det enbart Smith (2011) och 

Andersson (2008) som tydligt tar upp betydelsen av anknytning, även om alla andra skriver 

om anknytning indirekt när de lyfter fram vikten av relationer. 

3. Teoretisk referensram 

Jag kommer använda mig av två teoretiska perspektiv i denna uppsats. Båda är valda på grund 

av mina frågeställningar, framförallt frågan vad som har varit viktigt före och under 

övergången från vård. Först kommer jag beskriva grunderna i anknytningsteorin och varför 

den är viktig och därefter gör jag samma sak med resilience. 

3:1 Anknytningsteorin 

Jag har valt anknytningsteorin då mycket av forskningen handlar om vilket stöd ungdomarna 

har av omgivningen. Stöd från myndigheter är viktigt, men viktigare verkar det informella 

nätverket vara, så som vänner och vuxna som man alltid kan vända sig till för att få stöd och 

råd. Det innebär att jag vill titta närmare på vilka förmågor de har att knyta an till människor. 

”När begreppet anknytning används inom utvecklingspsykologin är det en svensk 

översättning av det engelska begreppet attachment, med betoning just på betydelsen av något 

mindre som hänger ihop med något större.” (Broberg, Almqvist & Tjus 2003). Grundläggande 

handlar alltså anknytningsteorin om att människor är sociala varelser som behöver andra 

människor för att överleva. Men ser man till små barn är behovet mer än så, då är det inte bara 

den sociala omgivningen man behöver utan också någon som ger en mat, skydd och värme. 

Barnet har alltså ett beteendesystem som ska hålla det nära en beskyddande vuxen för att 

underlätta föräldrarnas förmåga att beskydda barnet. Det blir extra betydelsefullt när barn kan 

krypa, det får då inte krypa iväg för långt från föräldern när denne inte är uppmärksam. 

Anknytningen sker automatiskt och instinktivt, den är tvingande på samma sätt som andra 

biologiskt grundade behov som exempelvis behovet av föda. ”Spädbarnet kan alltså, normalt 

sätt, inte låta bli att knyta an till sin vårdare oavsett dennes lämplighet. Det faktum att ett barn 

har knutit an till sin förälder säger därför, tvärt emot vad som ibland hävdas, inget om 

vårdarens lämplighet.” (Broberg m fl 2003, s 109).  

Men anknytningen är inte något som bara påverkar oss när vi är små, den följer oss genom 

hela livet. Enligt anknytningsteorin kan man ha fyra olika anknytningsmönster: (1) Trygg 

anknytning, där barnet har föräldern som en trygg hamn. Barnet kan utforska omgivningen i 

trygg förvissning om att föräldern finns där och när något aktiverar anknytningen exempelvis 

rädsla, så kan barnet återvända till föräldern och få tröst. Sedan följer två otrygga men 

organiserade anknytningar. Barnet är otrygg i sin relation till föräldern, men har skapat sig 

strategier för att trygga tillgången till föräldern; (2) Undvikande anknytning, barnet har lärt sig 

att föräldern inte tycker om ”klängighet” eller ”gnällande”, så därför undviker barnet att söka 

tröst hos föräldern som då finns kvar som skydd. (3) Ambivalent anknytning, där är barnet 

aldrig säker på hur tillgänglig föräldern är eller hur den ska reagera. Allt samspel sker 

nämligen på den vuxnas villkor och barnet försöker då anpassa sig efter föräldern eller slå på 

anknytningsbehovet för fullt och klänga sig fast vid föräldern. Det fjärde och sista 
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anknytningsmönstret är det mest skadliga för ett barn. (4) Desorganiserad anknytning, den 

kan utvecklas av två olika anledningar, där den ena är att anknytningspersonen försvinner 

under lång tid och ingen stabil ersättningsperson finns tillgänglig. Då slås barnets anknytning 

på för fullt, men det är ansträngande och tillslut börjar barnet själv stänga av sin anknytning 

och blir därmed även känslomässigt avstängd. Den andra anledningen är om föräldern som 

ska ge trygghet och tröst också är den som gör att anknytningssystemet slår igång. Det vill 

säga att barnet är rädd för föräldern, exempelvis när föräldern slår barnet (Broberg m fl 2003; 

Smith 2011).  

Barnet är inte begränsat till en enda anknytningsperson, utan kan ha flera om personer finns 

tillgängliga. Förutom anknytningen till mamma och pappa kan man också utveckla 

anknytningar till syskon, mor och farföräldrar och professionella vårdgivare (Berk 2009). 

Barnet behöver inte heller ha samma anknytning till båda föräldrarna utan kan ha trygg 

anknytning till en och någon form av otrygg till den andra, den trygga anknytningen kan då 

väga upp den otrygga (Berk 2009; Smith 2011). I mycket litteratur om anknytning har fokus 

varit på barnets anknytning med modern men Berk (2009) poängterar också vikten av en 

anknytning till fadern. Har barnet en trygg anknytning till fadern minskar risken ytterligare 

för att barnet ska utveckla känslomässiga och sociala problem senare i livet. Anknytningen 

påverkar barnen hela deras liv, studier visar att barn med trygg anknytning utvecklar högre 

självförtroende, social kompetens, empati, positiva relationer med jämnåriga och nära 

relationer, tillfredställande romantiska relationer och även högre utbildningsnivå (Berk 2009). 

Anknytningen påverkar även barnets sociala relationer. ”Under andra halvan av det första 

levnadsåret utvecklas barnets kognitiva förmåga, och det börjar skapa föreställningar om sig 

själv och sina relationer till andra människor. Dessa föreställningar kallas, som vi tidigare 

redogjort för inre arbetsmodeller.” (Broberg m fl 2003). Dessa modeller är inte fasta utan kan 

förändras under hela livet. En bra/effektiv inre arbetsmodell för ett barn stämmer överens med 

verkligheten, det för att barnet ska kunna använda den för att orientera sig i den sociala 

gemenskapen. Ett barn som blir slaget av sin förälder behöver fortfarande föräldern för att få 

mat och värme, det gör att barnet kan behöva utesluta de negativa aspekterna av föräldern för 

att kunna fortsätta vara nära föräldern. Då avbildar inte modellen verkligheten längre och 

fungerar därmed inte längre som ett effektivt hjälpmedel. Barnet kommer förvänta sig att 

andra ska behandla barnet som föräldern gjort, vilket försvårar umgänge med andra jämnåriga 

och vuxna (Broberg m fl 2003; Smith 2011). Dessa inre arbetsmodeller är som sagt inte fasta 

och barn med otrygg men organiserad anknytning kan med förändrade omständigheter 

utveckla trygg anknytning och effektiva inre arbetsmodeller. Barn med desorganiserad 

anknytning kan också förändras, men har svårare att göra det och kräver tåliga vuxna som 

orkar fortsätta att erbjuda kärlek och stabilitet (Broberg m fl 2003).  

If there is another attachment figure to whom the child has a more benign 

or positive attachment, the effects of the representations of the disorganized 

attachment may be mitigated to some degree, and the self-representation 

might be more mixed. A foster parent can offer an opportunity for positive 

attachment experiences and development of representations that are more 

loving and lovable. (Smith 2011, kap 4). 

 

Det finns risk att fosterföräldrar känner sig hjälplösa och avvisade och placeringen avbryts i 

förtid, vilket bekräftar barnets uppfattning att han eller hon inte är värd att älskas. Ett barn 

som väntar på att fosterföräldrarna ska avsäga sig uppdraget kan också bete sig extra illa för 

att vara den som bestämmer tidpunkten när placeringen faller sönder, istället för att gå och 

vänta. Det ger dem en chans till kontroll som de annars känner att de saknar (Smith 2011).  
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3:2 Resilience 

Som jag nämnde inledningsvis i kapitlet kommer jag även att använda mig av resilience som 

ett teoretiskt perspektiv. Som nämnt i avsnittet tidigare forskning så är resilience något som 

återkommer i de studier som jag tar upp i det kapitlet och är det som bäst kan belysa 

skyddsfaktorer och riskfaktorer. Översätter man begreppet resilience till svenska så blir det 

ungefär motståndskraft eller återhämtningsförmåga (Broberg, Almqvist & Tjus, 2009). 

Begreppet resilience har använts länge, Lagerberg och Sundelin (2008) berättar att begreppet 

förekommer i en rapport av Shipman från 1976. I början av det man kallar ”friskforskning” 

eller salutogenenesforskning, så antog man att vissa barn var osårbara, att de inte skulle 

påverkas av det negativa i sin omgivning. Detta är dock ett felaktigt antagande som har 

motbevisats i studier och man har därför förkastat det uttrycket (Lagerberg & Sundelin, 2008; 

Broberg, m.fl., 2009). Dessa barn brukar även kallas maskrosbarn efter deras förmåga att 

klara sig trots att de växer upp i en riskmiljö där syskon och jämnåriga ofta utvecklar negativa 

livsspiraler. När man utgår från resilience så tittar man efter skyddsfaktorer och hur de 

samverkar med riskfaktorer. Lagerberg & Sundelin (2008) skriver i sin bok att utmärkande för 

skyddsfaktorer är just att de verkar skyddande i en riskfylld uppväxtmiljö. De liknar också 

resilience (motståndskraft) med ett vaccin. Jag är nyfiken på vad för skyddsfaktorer dessa 

ungdomar har haft som gjort att de klarat sig bra efter att samhällsvården har upphört.  

Skyddsfaktorer kan delas upp i undergrupperna hos barnet, hemma i familjen och faktorer i 

familjen och faktorer utanför familjen. Broberg m fl (2009) tar upp några olika faktorer hos 

barnet självt. Exempelvis; social kompetens, ungdomens färdigheter att umgås med 

människor av alla åldrar på ett sätt som uppskattas av omgivningen. Problemlösningsförmåga, 

ungdomens förmåga att urskilja mönster och lära sig förutse vad andra kommer att göra så att 

man kan skydda sig själv. Jagstyrka som på engelska kallas locus of control och innebär att 

man har en stark känsla av ett eget självständigt jag, man är styrd inifrån. Det innebär en 

större chans att undvika att hamna i tankefällor som att man inte förtjänar bättre eller att det 

som händer är ens eget fel. Lagerberg och Sundelin (2008) delar däremot upp locus of 

controll i inre kontrollplacering där det är individen själv som är anledningen till om det går 

bra eller inte med t ex skolframgång och välbefinnande. Det är förknippat med gynnsamt 

utfall och bättre psykisk hälsa. I yttre kontrollplacering anser inte individen att den själv har 

kontrollen utan att det är andra som bestämmer och har något gått bra är det tur. Detta är 

förknippat med sämre eller försenat positivt utfall. En individ har inte enbart den ena eller den 

andra enligt (Lagerberg & Sundelin 2008), utan det är en glidande skala. 

”Motståndskraft har ofta beskrivits som ett sätt att tänka, ett sätt som främjar individens 

känsla av optimism, hopp, sammanhang och kontroll.” (Lagerberg & Sundelin 2008, s 217). 

Det handlar således om att omvandla erfarenheter och intryck till något positivt. KASAM 

(Känsla av sammanhang) av Aaron Antonovsky, handlar just om att uppleva att man har en 

egen plats i världen och att livet känns meningsfullt, att det finns begriplighet, sammanhang 

och en tro på en bättre framtid (Broberg m fl 2009). Lagerberg & Sundelin (2008) tar även 

upp god fysisk hälsa, skolframgångar, inte drabbas av för många separationer, lika så att vara 

omtyckt av vuxna. Ytterligare egenskaper hos barnet nämns av Lagerberg & Sundelin (2008) 

är problemlösningsförmåga, humor, tålighet, vara bra på något, ihärdighet och förmåga till 

impuls- och känslokontroll. Kunna bryta med den negativa miljön när den tiden kommer. 

Broberg m fl (2009) syftar som jag tolkar det på att när man flyttar hemifrån så bryter man 

med den negativa miljön och skapar ett nytt liv, men det kan nog också appliceras på 

ungdomar som blivit placerade på grund av sitt eget beteende på en institution eller i ett 

familjehem och när man är 18 och placeringen upphört att man då inte återupptar den negativa 
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livsstil man hade innan. Masten m fl (2004) lyfter också fram förmågan att se möjligheter i sin 

omgivning och att ha realistiska målsättningar för sig själv. 

Skyddsfaktorer hos familjen är att föräldrarna har en god föräldraförmåga med kärlek, tid och 

regler, att familjen har högre socioekonomisk status, att föräldrarna mår bra och lyckas med 

familjesammanhållning och goda syskonrelationer, men även dela med sig av framtidshopp 

(Lagerberg & Sundelin 2008; Broberg m fl 2009). Går man vidare till skyddsfaktorer utanför 

familjen handlar det om att det finns en trygg och stabil vuxen och att ha en gemenskap och 

ett engagemang i något. 

För att uppnå resilience behövs ett flertal skyddsfaktorer så att de väger upp riskfaktorerna, 

skyddsfaktorerna är också mer eller mindre skyddande. De verkar också skydda mot olika 

saker (Lagerberg & Sundelin 2008). En vuxen som bryr sig kan antas vara viktigare än att ha 

god fysisk hälsa. Masten m fl (2004) lyfter fram forskning som tyder på att resilience är stabilt 

över tid men att den också kan förändras. ”Motståndskraft är inte enbart något flytande och 

föränderligt utan också något individuellt bestämde. Men detta får inte dra uppmärksamheten 

bort från att även motståndskraftiga barn kan drabbas av psykiska problem och fungera sämre 

om de utsätts för hård belastning.” (Lagerberg & Sundelin 2008, s 223). 

4. Metod och empiriskt material 

Här beskrivs vilken metod som använts och hur studien är genomförd. Jag kommer också gå 

igenom studiens tillförlitlighet och etiska frågor som uppkommit. 

4:1 Val av metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod, då jag är intresserad av att intervjua 

ungdomarna för att få deras tankar och känslor. Jag vill få fram skillnaderna i deras 

berättelser. Jag vill höra dem berätta om hur de kände inför att börja räknas som vuxna, deras 

tankar och funderingar om övergången, men också se hur det gått för dem om man ser till 

utbildning, jobb, bostad, kontakt med familjehem och biologiska familj, men även tankar 

inför framtiden. Detta är områden som framkommit i tidigare forskning. Det är bara några av 

frågorna jag vill ha svar på och för att få fram så utförliga svar som möjligt så vill jag använda 

mig av semistrukturerade intervjuer med olika teman och underfrågor.  Det kommer med 

största sannolikhet finnas stora skillnader i deras livsberättelser och då är det viktigt att jag 

inte är låst till min intervjuguide och riskera att missa viktiga ämnen som dyker upp under 

intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

4:2 Datainsamling och genomförande 

Mitt urval är enligt Bryman (2002) ett bekvämlighetsurval. Som praktikant fick jag möjlighet 

att skriva min C-uppsats på socialtjänsten i Östhammar. Det ämne som jag valde att skriva om 

var ett ämne som socialsekreterarna i Östhammar har funderat över. Urvalsgruppen är 

begränsat till de ungdomar som varit placerade av socialnämnden i Östhammars kommun. 

Ungdomarna ska ha upphört att ha insatser från barn och ungdomsgruppen, för att säkra mig 

om det så ska ungdomarna vara över 21 år så att de inte längre tillhör barn- och 

ungdomsgruppen. Deras placering ska ha upphört mellan 1 april 2008 och 31 december 2009, 

det för att placeringen ska ha upphört efter att tillägget i Socialtjänstlagen kom 1 april 2008. 

Av de ungdomar som passade in på mina kriterier så var de fler än fem stycken. Då jag i min 

uppsats är intresserad av vad det är som har hjälpt ungdomarna efter att placeringen upphört, 

tog jag hjälp av socialsekreterarna och sektionschefen för att få hjälp att veta vilka fem 

ungdomar jag skulle välja ut för intervju. Tanken var att det ska ha gått så bra för ungdomarna 
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att de orkar ställa upp på en intervju och att det gick att hitta faktorer som hjälpt dem. Därför 

var ungdomar som fortfarande mår psykisk dåligt, har ett pågående missbruk eller är 

våldsamma och kriminella inte aktuella för studien. Jag valde fem för att det är minimum för 

en c-uppsats och vad som är rimligt att hinna med. Förhoppningen är att min C-uppsats ska 

besvara några av de frågor och funderingar som socialsekreterarna har, däremot kommer det 

vara svårt att generalisera min studie till ungdomar utanför Östhammar (Bryman, 2002). 

Något som försvårar ytterligare är att det bara var tjejer som stämde in på kriterierna, därför 

blev mina fem ungdomar enbart tjejer, och jag kan därför inte alls uttala mig om killar. En 

fördel med ett bekvämlighetsurval är att det kan användas som en språngbräda för en större 

studie som är mer generaliserbar eller jämföras med andra liknande studier i syfte att jämföra 

resultat mellan två olika orter för att se likheter eller olikheter.  

 

För att kunna genomföra min studie behövde jag godkänt från socialnämnden i Östhammar 

för att få veta vilka ungdomar som uppfyllde mina kriterier och även för att få tillgång till 

deras adresser för att kunna kontakta dem. När socialnämnden hade godkänt min förfrågan 

skickade jag ut brev (bilaga 1) till ungdomarna och frågade om de var intresserade av att delta 

i min studie. I brevet jag skickade ut berättade jag lite om mig själv, om studien jag vill 

genomföra, att jag fått socialnämndens godkännande att kontakta dem och att om de ville 

delta så skulle de skriva under samtyckespappret som fanns bifogat i kuvert. Därefter skicka 

samtycket i det frankerade svarskuvertet så att deras skriftliga samtycke kom till mig på 

socialtjänsten i Östhammar. Efter att jag fått deras samtycken kontaktade jag dem via telefon 

för att boka in en intervju. I brevet lovade jag också en biobiljett som tack för att de deltar i 

studien. I samband med intervjun fick de även chans att ställa frågor om studien och i slutet 

chans att tillägga något som de tyckte att jag hade missat. Jag frågade även om de ville att jag 

ska skicka uppsatsen till dem när jag är färdig. När jag kontaktade ungdomarna som samtyckt 

till att delta, för att boka in en tid för intervjun så frågade jag dem i första hand om de hade 

något förslag på var de vill bli intervjuade. Detta för att de ska få möjligheten att välja ett 

ställe där de känner sig bekväma. Endast när de inte hade egna förslag så föreslog jag ett ställe 

för intervjun. Respondenterna föreslog i alla fall utom ett att intervjun skulle ske på ett café i 

deras hemstad, den avvikande intervjun skedde i respondentens hem för att det passade henne 

bättre.  

Som jag nämnde tidigare så använde jag mig av semistrukturerade intervjuer för att fånga 

deras livshistorier. För att utforma intervjuguiden på bästa sätt, läste jag på om tidigare 

forskning i ämnet för att hitta de teman som är vanligt återkommande (se tidigare forskning 

där det tydligt framgår vilka som återkommer) och för att få en förståelse för vad som kan 

dyka upp under intervjun (Bryman, 2002). Intervjuguiden (bilaga 2) har 15 olika teman: 

Övergången där de får berätta fritt, biologiska föräldrarna, familjehem/HVB personal, 

socialsekreteraren och övrigt nätverk som rör personerna i respondentens liv. Sen följer 

samhällsorientering, ekonomi, boende, utbildning, sysselsättning, fysisk och psykisk hälsa, 

personliga egenskaper som hjälpt och framtiden. Temana avslutas med att ta upp om de 

önskat något som de inte fått. Till varje tema finns ett urval underfrågor. Intervjuguiden är två 

sidor lång och intervjuerna varade mellan en halvtimme och två timmar beroende på vad 

tjejerna hade att berätta.  

 

Mitt urval bestod av enbart tjejer eftersom det inte fanns några killar som stämde in på 

kriterierna. Jag skickade ut mitt brev till fem olika tjejer som socialsekreterarna och 

sektionschefen bedömt att det gått relativt bra för och som skulle ha en del intressant att säga. 

Två av tjejerna hade varit familjehemsplacerade och tre av tjejerna hade varit 

institutionsplacerade. Men under intervjuerna visade det sig att några hade erfarenhet av båda 
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under sin uppväxt. Utöver fick jag hjälp att kontakta en tjej från familjehemsplacerade 

gruppen som en handläggare visste att det hade gått bra för och fråga om hon ville ställa upp 

på en provintervju. Så jag intervjuade henne först och efter intervjun frågade jag om det hade 

känts ok, eller om någon fråga hade varit för privat eller kränkande. Hon tyckte att hela 

intervjun hade känts helt ok. Av den gruppen jag kontaktade via brev så svarade fyra av fem 

med att skicka tillbaka ett samtycke. En lyckades jag inte hitta nummer till för att boka in en 

intervju. Jag valde att fråga om det gick bra för den tjejen som jag provintervjuade om det var 

ok för henne att jag tog med hennes intervju i materialet för att få fyra intervjuer. Hon 

undrade om intervjun hade varit till hjälp och om den varit det fick jag gärna ta med den. 

 

4:3 Databearbetning och analysmetod 

Analysen av det insamlade materialet har skett genom en innehållsanalys. För att göra detta så 

transkriberade jag alla intervjuer och jämförde dem med mina anteckningar så att jag inte 

missat något. Därefter läste jag igenom de utskrivna intervjuer flera gånger för att få en 

övergripande förståelse. Efter det började jag att leta efter meningsbärande enheter, det vill 

säga meningar som lyfter fram värdefull information för studien. Vissa meningsbärande 

enheter vara enbart ett ord och andra var hela stycken och behövdes kondenseras.  

Kondensering avser en process där man förkortar men samtidigt bevaras det centrala 

innehållet. Därefter gjordes de om till koder som sorterades in i kategorier, som återspeglar 

det centrala budskapet i intervjuerna. I min innehållsanalys (bilaga 3) blev det femton 

kategorier som sedan delades in i tre teman (Graneheim & Lundman 2004). Mina koder, 

kategorier och teman finns som bilaga (bilaga 3). Meningen med innehållsanalysen är att 

underlätta för att se hur lika eller olika erfarenheterna och uppfattningarna om stödet var 

mellan ungdomarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Då jag gör min undersökning utefter 

förförståelsen att dessa ungdomar har väldigt varierande erfarenheter av stöd efter att 

placeringen upphört, arbetar jag induktivt för att få fram en teori om hur stödet ser ut (Bryman 

2001). Denna förförståelse grundar sig på den yrkeserfarenhet jag har, facklitteratur, men 

även i samtal med andra socialsekreterare.  Skillnaderna kan komma ifrån vilka relationer de 

har med biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar och andra viktiga vuxna och därefter 

kommer jag formulera en teori (Bryman, 2002).  

4:4 Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet kommer från det kvantitativa forskningsområdet, men man 

har försökt att använda dem även i kvalitativ forskning. Det finns tveksamheter över hur 

lyckat det är och oftast använder man inte riktigt termerna på samma sätt. Bryman (2002) tar 

upp att vissa forskare föreslår att man ska bedöma kvalitativ forskning efter andra kriterier än 

de inom kvantitativ forskning. Även Jacobsen (2007) kommer in på resonemanget, ”att man 

kritiskt granskar validitet och reliabilitet även i kvalitativa undersökningar betyder inte att 

man underkastar data en kvantitativ logik. Det betyder bara att man försöker förhålla sig 

kritiskt till kvaliteten på de data man har samlat in” (s. 156). 

Validitet brukar man delas upp i intern validitet och extern validitet (Bryman, 2002). Intern 

validitet handlar om man faktiskt mäter det man tror att man mäter. Jacobsen (2007) skriver 

om att i kvalitativa studier byter man ofta ut det begreppet mot bekräftbarhet. I min uppsats 

har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer för att få fram den empiri jag behöver. För 

att göra en bra intervjuguide har jag läst tidigare forskning för att bli medveten om de teman 

som ofta är aktuella när det gäller mitt forskningsområde, så att jag har teman att utgå från. I 

intervjuguiden har jag skrivit ett antal underfrågor till varje tema för att jag ska ha en struktur 

att hålla mig till, samtidigt har jag varit öppen för att nya saker kan dyka upp allt under 
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intervjun. I studien har jag också använt mig av förstahandskällor (Jacobsen 2007). Det vill 

säga en person som själv har upplevt det jag undersöker, i det här fallet handlar det om 

ungdomar som själv gått från samhällsvård till ett självständigt liv. Detta gör att jag kan 

minska risken för problem med den interna validiteten. De ungdomar jag har intervjuat är 

oberoende av varandra och idag utspridda i olika städer och områden och därför har de inte 

påverkat varandra inför intervjun. Min bedömning är också att alla varit öppna och delat med 

sig om sina uppfattningar om hur situationen varit. De har både varit positiva och negativa i 

det som de berättat. Eftersom de alla är över 21 år har de inga insatser kvar från barn och 

ungdomsgruppen i Östhammars kommun. Hade de haft det kunde de känt sig tvungna att 

ljuga om sådant som kunde påverkat deras kontakt med socialtjänsten på ett negativt sätt 

(Jacobsen 2007).   

 

När det gäller den externa validiteten som Jacobsen (2007) nämner att man kan byta ut till 

överförbarhet i kvalitativa studier, så handlar det om att resultat man fått i studien går att 

överföra till hela populationen. Att resultatet från en kvalitativ studie är giltigt i andra 

sammanhang. Jacobsen (2007) menar att ”om man med hjälp av individuella intervjuer påstår 

sig veta vad en viss grupp anser, kan man få stora problem med validiteten” (s. 93). Jag 

kommer inte kunna överföra mitt resultat till hela populationen bestående av före detta 

samhällsvårdade barn i Sverige som gått från samhällsvård till annat boende än det biologiska 

efter att vården upphört, då studien är så begränsad. Det är oklart om det ens är möjligt att 

överföra till alla före detta samhällsvårdade barn i Östhammars kommun. Samtidigt är det 

sällan poängen med kvalitativa intervjustudier att de ska vara generaliserbara till en större 

grupp enheter. Mitt mål har varit att få en förståelse för hur dessa ungdomar har upplevt sin 

övergång (Jacobsen 2007). Vilka som blir respondenter påverkar resultaten, även om man kan 

se vissa likheter mellan mina respondenters svar, så kan man inte generalisera rakt av, 

däremot kan man anta att det är liknande faktorer som hjälpt andra före detta samhällsvårdade 

barn då man tittar på annan forskning inom området (Jacobsen 2007). Det som också 

försvårar min generalisering till hela populationen före detta samhällsvårdade barn som 

övergått till annat boende än det biologiska familjehemmet efter att vård upphört, är på grund 

hur mitt urval valts ut. Jag har valt att intervjua tjejer som det gått tillräckligt bra för enligt 

socialsekreterarnas uppfattning för att kunna få information om vad det är som bidragit att det 

gått relativt bra. 

 

Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och trovärdighet, Jacobsen (2007) skriver att man 

därför ofta använder begreppet trovärdighet istället i kvalitativa studier. För att öka min 

studies trovärdighet så har jag försökt att vara öppen med hur min studie har gått till, så att 

läsarna själv ska få möjligheten att bedöma trovärdigheten. Jag har också försökt att minska 

undersökareffekten i mina intervjuer genom att låta intervjupersonen själv välja var hon vill 

att intervjun sker, men också ha ett avslappnat och nyfiket förhållningssätt under intervju. Det 

är dock omöjligt att veta vilken effekt jag har haft (Jacobsen 2007). Jag har också valt att göra 

mina intervjuer ansikte mot ansikte och inte över telefon av fler olika anledningar. Den största 

anledningen har varit för att det ändå är en del känsliga ämnen och min bedömning är att det 

är bekvämare för dem att berätta för mig när de får träffa mig och göra en bedömning om vem 

jag är innan vi börjar. Jacobsen (2007) skriver också i sin bok om fördelar och nackdelar med 

att välja att göra öppnaintervjuer över telefon eller ansikte mot ansikte och kommer till 

slutsatsen att gör en öppen intervju över telefon leder till fler problem med reliabiliteten. Detta 

på grund av att öppna intervjuer oftare blir enklare att genomföra på ett bra och öppet sätt om 

det sker i ett samtal mellan två personer i samma rum. Ett stort hot mot reliabiliteten är att 

man slarvar vid nedteckning och att man inte minns tillräckligt för att kunna ge en korrekt 

återgivning av det som respondenten berättat. Jag har därför utöver anteckningar också valt att 
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spela in alla intervjuer på en diktafon och att transkribera intervjun för att bäst möjliga 

återgivning. 

4:5 Etiska frågor 

När jag började fundera över vilken urvalsgrupp jag skulle ha för min studie tänkte jag i 

början att jag skulle ha ungdomar som var mitt i övergången, det vill säga att deras placering 

skulle ha upphört under 2010-2011. Men under ett etikseminarium blev det tydligt att det kan 

innebära problem. Ungdomarna kan i så fall fortfarande ha pågående insatser från 

socialtjänstens sida vilket, som jag tog upp i föregående stycke, skulle kunna ha påverkat 

deras svar i rädsla för straff eller negativa konsekvenser i kontakten med socialtjänsten 

(Jacobsen 2007).  

Jag har också funderat över om min intervju riskerar att skada ungdomarna genom att det 

kommer upp negativa känslor eller upptäckter om sig själv under intervjun (Jacobsen 2007). 

Men även om den del frågor är väldigt privata och kräver en del reflektion så hade jag inte 

uppfattningen att det skulle innebära chockande upptäckter för tjejerna. Jag rådgjorde för 

säkerhets skull med både min handledare och en handläggare på min arbetsplats. Ingen av 

dem har uttryckt någon oro för att intervjuguiden innehöll för känsliga frågor. Min kollega 

valde att rekommendera en tjej som stämde in på mitt urval och som hon varit handläggare åt 

som hon trodde skulle vara en bra person att provintervjua och på så sätt kunna upptäcka om 

intervjun började kliva in på för känsliga områden. Den intervjun genomfördes och på frågan 

efter så svarade hon att hon inte alls känt sig kränkt eller att det blivit obehagligt. Därefter har 

jag gjort mina intervjuer och alla känns som de kunnat ske utan att tjejerna blivit kränkta. Det 

har skett avslappnat och med god stämning, det är endast en intervju jag är lite osäker på då 

faktorer som att hon hade ett litet barn med som började bli trött mot slutet av intervjun och 

jag behövde rusa direkt till bussen när intervjun var klar och därför inte avslutade den i lugn 

och ro. Men min känsla är ändå att hon kände att det var ok. 

Jacobsen (2007) tar upp att det är viktigt att deltagandet är frivillighet och att det därmed inte 

finns någon press, från intervjuaren, handläggaren eller samhället och media i allmänhet. Min 

bedömning är att jag inte lagt någon press då jag skickat ut ett brev med information om 

studien och inte kontaktat dem på något sätt förrän de har skickat tillbaka ett skriftligt 

samtycke. Enligt min vetskap har inte handläggarna lagt någon press på ungdomarna eftersom 

de inte haft någon pågående kontakt med ungdomarna. Studien är en C-uppsats och inte 

någon stor studie uppmärksammad i media, så därför förekommer ingen press från media eller 

samhället i stort.  

Utöver detta så kommer jag att anonymisera deras svar så att de inte blir igenkända av 

människor som läser min C-uppsats eftersom det är viktigt att skydda deras privatliv 

(Jacobsen 2007). Däremot kan jag inte garantera att socialsekreterarna inte kommer kunna 

koppla citat till dem, men att jag ska försöka se till att de inte har färre möjligheter till att hålla 

en låg detaljeringsgrad. Jag har försökt att inte presentera ungdomarna var för sig i någon 

större utsträckning. Här kan vara bra att förtydliga att denna studie inte är en utvärdering om 

hur deras kontakt med socialsekreterarna har fungerat.  

 

Etiska rådet tar upp fyra olika krav för att uppfylla individsskyddskravet, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har 

vidtagit åtgärder för att se till så att jag fyller dessa krav så att jag uppfyller kraven på 

individskydd. Både i brevet jag skickar ut där jag berättar om mig och studien och i samband 

med intervjun där de har fått chans att ställa frågor till mig innan vi börjat med intervjun. 
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Gällande samtyckeskravet så bad jag om skriftliga samtycken i breven för att få kontakta dem 

för studien. När jag ringde för att boka intervjun bad jag de bestämma en plats och en tid att 

välja var intervjun skulle genomföras, där gav jag dem möjlighet att dra sig ur intervjun. När 

det gäller konfidentialiteskravet kommer jag inte sprida deras namn eller uppgifter som kan 

göra att de kan identifieras till omgivningen. Avslutningsvis så kommer materialet som jag 

samlat in, så som bandinspelningarna och anteckningarna förstöras när studien är klar, så att 

den inte ska hamna olämpligt. 

 

5. Resultat och analys 

Tre teman framträdde i innehålls analys och femton kategorier. För att underlätta läsning 

kommer jag presentera några kategorier i taget. Resultaten från intervjuerna analyseras med 

hjälp av tidigare forskning och teoretiska perspektiv, därför är det inte alltid möjligt att hålla 

sig ens till ett tema i taget, alla tre teman innehåller skydds och riskfaktorer. 

Teman Viktiga människor Att klara ett 

självständigt liv 

 

Fysiskt och 

känslomässigt 

 

 

 

 

Kategorier 

Familjehemmet Innan, under och 

strax efter flytten 

 

Hälsa 
Fysiskt & psykiskt 

HVB-personal Boende och ekonomi Saker som de tror har 

hjälpt eller stjälpt 
Bitter eller positiv 

Biologiska syskon Utbildning och 

sysselsättning 

 

Kunskap om 

placeringar 
KASAM 

Biologiska föräldrar  

 

 

Framtiden och ev. 

familjebildande 
Hopp eller förtvivlan 

Vänner  

 

 

 

Egen familj  

 

 

 

Socialsekreterare  

 

 

 

Övriga vuxna  

 

 

 

 

För att underlätta kommer jag ge tjejerna påhittade namn så att det ska bli lättare att följa dem. 

Jag kommer även att byta ut namnen på andra som återkommer i tjejernas berättelser. 
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5:1 Viktiga människor 

Att det blev detta tema som innehåller flest kategorier är föga förvånande. Vikten av socialt 

stöd av vänner och vuxna återkommer i den mesta forskningen rörande ungdomars övergång. 

Det lyfts upp som riskfaktorer, att dessa ungdomar ofta har en sämre kontakt och stöd av sina 

biologiska föräldrar. De har oftare otrygg anknytning till de biologiska föräldrarna, det ökar 

risken för att utveckla negativa inre arbetsmodeller som inte stämmer överens med 

verkligheten, vilket leder till svårigheter att knyta an till familjehemsföräldrar och personal på 

HVB. När man ser till dessa svårigheter är det inte konstigt att många ungdomar som varit 

samhällsvårdade känner sig ensamma och rotlösa. Det lyfts också upp som en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna, att ett barn har tryggt stöd från en vuxen som inte nödvändigtvis är en 

biologisk förälder. Broberg m fl (2009) formulerar tydligt vikten av att ha socialt stöd i sitt 

kapitel om anknytning. ”Människan lever, livet igenom, i sociala gemenskaper och relationer 

till andra människor utgör de viktigaste förutsättningarna för överlevnad.” (s 116).  

5:1:1 Familjen och andra omvårdnadspersoner 

Att ha en familj som man kan luta sig tillbaka mot för att få stöd, både känslomässigt och 

ekonomiskt, är något som många av oss tar förgivet. Alla har inte föräldrar som kan kliva in 

och betala hyror eller skulder man har hamnat i, men blir man utan boende så har många 

åtminstone möjligheten att flytta hem till föräldrarna eller ett syskon. Ett annat exempel, man 

har flyttat till ett eget boende, kartongerna är uppackade och man är självständig, men så en 

morgon vaknar man upp med feber och orkar knappt ta sig ur sängen. Kylskåpet är tomt och 

man vill bara gråta, då känns det kanske inte lika kul att bo själv längre? En livräddare kan 

vara att föräldrarna kommer över med några matlådor, lite medicin och medlidande. 

I forskningen framkommer att många av ungdomarna som är eller har varit i vård inte har 

föräldrar som klarar föräldrarollen och under placeringstiden kan relationen till en förälder ha 

blivit ännu sämre. Westberg och Tilander (2010) tar även upp att placerade barn löper 

markant större risk att ha förlorat en förälder vid 18 års ålder. I deras studie har 32 % en 

avliden förälder. De poängterar att studierna inte är jämförbara, men tar upp resultaten från 

Franzén och Vinnerljungs studie från 2006, där 26 % har en avliden förälder vid 18 års ålder 

och 36 % har en avliden förälder vid 25. Vilket kan jämföras med normarpopulationen där 4 

% vid 18 år och 7 % vid 25 år har en avliden förälder. Av de tjejer jag har intervjuat så har 

Ava och Kristin en avliden biologisk pappa. 

- Pappa är ju död, men mamma lever fortfarande, alltså jag har ju kontakt med henne. Jag 

pratar ju med henne nästan varje, när hon är full vill jag inte.  -Ava 

Annas pappa försvann när hon var liten och endast Saga hade oregelbunden kontakt med sin 

biologiska far under uppväxten.  

- Samtidigt min pappa, han hörde ju av sig ibland när jag var yngre, när han mådde bra. Å vi 

sågs nån gång, men några års mellanrum. Så där har den kontakten varit väldigt bra. Eller 

väldigt bra kan jag väl inte säga, men, så bra som den kunnat varit. -Saga 

Ser man till de biologiska mammorna har Avas och Annas mammor haft ett pågående 

missbruk ända sen de var små, i Annas fall fanns även våld från modern under hela 

uppväxten. Sagas och Kristins mammor har inte heller klarat av föräldrarollen, men av andra 

skäl, jag får uppfattningen att tjejerna inte är helt säkra. Alla fyra tjejer har idag mer eller 

mindre komplicerade relationer till sina biologiska mammor.  
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- Så att i det förhållandet så har ju jag blivit den vuxna. Min mamma kommer ju till mig och 

ber om tips och råd. Hon blir så liten på något sätt. -Anna 

Ava och Kristin tycker att de har en bra relation med sina mammor idag och säger att de får 

någon form av stöd emellanåt. Ava säger att hennes mamma hjälper henne när hon kan, men 

att relationen inte är så bra som hon skulle vilja på grund av moderns missbruk. Kristin har 

lärt sig idag hur hon ska hantera sin mor, nu när hon vet vilket diagnos modern har och tycker 

att hennes mamma har försökt göra sitt bästa, även om det kanske inte var tillräckligt. 

Bara i en av tjejernas liv har pappan på något sätt varit delaktig. Två biologiska fäder är döda 

och den fjärde försvann ur bilden när hans dotter var liten. Tittar man till anknytningen så är 

det en negativ riskfaktor för tjejernas mående och deras sociala utveckling. De biologiska 

mammorna har inte heller varit trygga anknytningspersoner, vilket hade kunnat väga upp en 

del av risken. Två av mödrarna har även varit en källa till rädsla. Anna växte upp med en 

våldsam mor vilket skapar förutsättningar för ett desorganiserat anknytningsmönster. I Sagas 

fall handlade rädslan om att förlora sina nya trygga ankknytningspersoner. I teorikapitlet 

framkom att det inte enbart är anknytningarna till föräldrarna som är viktiga, man kan ha olika 

anknytningar till olika personer, även om det är en riskfaktor för framtida mående att ha 

dåliga anknytningsmönster till de närmsta vårdgivarna, som ofta är ens biologiska mamma 

och pappa. Det framkom även att ens inre arbetsmodeller är föränderliga, de kan förbättras 

eller försämras. Följaktligen kan man ha otrygg anknytning till en eller båda föräldrarna 

samtidigt som man har en trygg anknytning till en annan vuxen, exempelvis en mormor, 

vilket är en skyddsfaktor. 

I Höjer och Sjöbloms (2011) studie tar de upp att endast ett fåtal av de ungdomarna som de 

intervjuade, hade ett stöd i någon form från de biologiska föräldrarna i övergången från 

samhällsvård. Flera hade ingen kontakt alls med de biologiska föräldrarna. I de fall som en 

kontakt senare återupptogs med de biologiska föräldrarna, fick ungdomarna som regel inte 

mer stöd. ”Tvärtom var det i många fall så att det var ungdomarna som upplevde att det var de 

som stöttade och tog ansvar för sina föräldrar” (s 32). Andersson tar i sin studie upp, att en del 

av de som tagit upp kontakten med föräldrar efter att placeringen upphört, senare avsäger sig 

kontakten eftersom det blev en belastning. I många fall har de biologiska föräldrarna kvar 

samma problem som gjorde att de inte klarade av sin föräldraroll och konflikter mellan barn 

och föräldrar som bidrog till problemet har kanske aldrig bearbetats. 

När det gäller biologiska syskon, så framkommer i intervjuerna att alla tjejerna har syskon. 

Vissa har både hel- halv- och plastsyskon och andra har bara ett syskon. Det framkommer 

också att syskonen har olika mycket betydelse.  

- Jag har väldigt många syskon, både halv å hel å plast och så där. Några har jag kontakt med, 

mer eller mindre och sen vissa inte alls. Det är väldigt blandat […] Det är mer nu de sista 

åren som vi själva har bestämt att ha kontakt, jag och mina helbröder. Så det är nånting som 

fortfarande växer, den kontakten. -Saga 

Ingen av tjejerna ger exempel på att de biologiska syskonen har varit viktiga för att de ska 

klara övergången eller nämner dem som viktiga personer som de vänder sig till. På frågan om 

hon har syskon svarar Ava att hon hade fyra syskon, men att två har gått bort. Annars 

återkommer de inte i hennes berättelse. Saga har inte kontakt med alla av sina syskon. Kristin 

har en bror som hon börjar få bra kontakt med, vilket har skett på hans initiativ. Annas 

lillasyster blev också placerad och Anna känner att hon blev utestäng från sin systers liv i och 

med det. Storebrodern flyttade innan det blev som värst i familjen och Anna har i princip 

ingen kontakt med honom. 
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- Men någonting som gjorde mig glad var att han - jag har inget körkort - så ringde han och 

frågade om jag har tagit körkort. Jag bara nej och då sa han att vi kan övningsköra, för han 

ska flytta upp till Uppsala igen. Så då får jag lite mer kontakt med honom. Förhoppningsvis.

 -Anna 

I den tidigare forskning jag har gått igenom tar man inte upp vikten av biologiska syskon i 

samband med att samhällsvård avslutas, gör man det är det ofta i samband med själva 

placeringen. Två undantag fanns, vilket citaten visar.  

Another study found that youth had more contact with family than they had 

had in care, and that relationships with grandparents and siblings were 

stronger than those with parents (Collins et al., 2008; Wade, 2008). Another 

study reported that regular contact is more common with siblings and birth 

mothers than with birth fathers (Wade, 2008) (Smith 2011, kap 11). 

 

Syskonkontakter hade flera, alltifrån ytliga och sporadiska kontakter med 

”halvsyskon” till nära och regelbundna kontakter med en syster eller bror. 

Några nämnde syskon som mycket betydelsefulla i deras liv, hemma eller i 

familjehem, och i deras fortsatta liv. Syskon kan vara ett skydd mot en 

känsla av övergivenhet men inte nödvändigtvis mot andra risker 

(Andersson 2008, s 120). 

Westberg och Tilander (2010) tar upp att det är viktigt att man ser till hela släkten vid en 

placering så att barnet får träffa den släkting som är viktigast för barnet. Det kan vara mor- 

eller farföräldrar, men också ett syskon som är viktigare än föräldrarna. I socialtjänstlagen 

(2001:453) står det att: ”Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet 

med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön”. Det dock framkommer i 

tjejernas berättelse att de har olika erfarenhet av att träffa syskon under placering och vad som 

gjorts från socialtjänstens sida för att de ska behålla kontakt. 

I min studie har två av tjejerna tagit upp kontakten med syskon och säger att relationerna är 

bra, ytterligare en tjej uttrycker en önskan om bättre kontakt med sina syskon. I tre av fyra 

tjejers berättelser återkommer därmed syskonen. Det framgår i tjejernas berättelser att de 

syskon som de har återupptagit kontakt med har bra och stabila liv, tillskillnad från deras 

föräldrar. En av tjejerna funderar i intervjun över vilka som kommer finnas där när hon i 

framtiden bildar familj. Hon syftar då på att hennes föräldrar (dvs fosterföräldrar) är så gamla 

och kanske inte lever då. Men jag tänker att samma sak gäller för de andra tjejerna också. Där 

tillexempel missbruk kommer i vägen. 

- Hon dricker mycket. Hon skulle ha kommit till oss förra veckan och hälsat på Hugo, men då 

drack hon ju […] jag skulle vilja att hon kom och hälsade på oss oftare å träffade Hugo å...

 -Ava  

I familjehem finns nya chanser till trygghet och stöd för barn och ungdomar som inte haft 

fungerande föräldrar. Det innebär möjligheter att utveckla sin inre arbetsmodeller i en 

gynnsam riktning. I de flesta studierna jag tar upp under tidigare forskning så har barnen i 

vuxenålder fortfarande en stödjande kontakt med en eller båda familjehemsföräldrarna i 

åtminstone ett familjehem. Tyvärr är inte alltid alla familjehem så lämpliga som man trott, 

ibland är det kemin mellan barn och familjehem som stämmer, familjehemmets situation kan 

förändras, det finns flera orsaker att en placering kan falla samman i förtid. Vilket innebär att 

många ungdomars kontakt med familjehemmet upphör i och med placeringen upphör. 

Följaktligen vilka nya chanser till trygga anknytningar har tjejerna i min studie haft och finns 

det likheter med ungdomarna i studierna som togs upp under tidigare forskning? 
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Saga, var yngst när hon placerades vid 3-4 års ålder. Hon gavs tidigt en chans att få nya 

anknytningspersoner och i hennes fall har det lett till positiva resultat. Forskningen visar att 

tidiga placeringar när barnen är små, ökar chansen för en god anknytning. (Westberg & 

Tilander 2010). Tio av de fördetta fosterbarnen i deras studie placerades före 3 års ålder, åtta 

känner idag att de har sin tillhörighet i familjehemmet. Sandra i C-uppsatsen av Bjur och 

Brekell (2003) har en historia som liknar Sagas väldigt mycket. Båda placerades i 3-4 års 

ålder och upplever sig som en del av familjehemmet. Det var dock Sandras andra placering. 

Både Saga och Sandra tycker inte att de avviker från jämnåriga utan erfarenhet av vård. Ulla 

är ett annat exempel, hon placerad också från tidig ålder i ett familjehem där hon nu har sin 

tillhörighet. I likhet med Saga växte hon upp med en rädsla, men inte för sin mamma, istället 

var hon rädd för sin socialsekreterare. Westberg och Tilander (2010) spekulerar om det beror 

på att hon kände av osäkerheten i placeringen. Saga, Sandra och Ulla får liknande 

förutsättningar som barn som utan erfarenhet av placering, utom i en faktor, hela tiden finns 

de biologiska föräldrarna i bakgrunden, vissa godkänner att barnen placeras andra kämpar 

emot.  

- Alltså, lite dragkamp har det varit. Min biologiska mamma försökte ju få mig tillbaks. Jag 

vet att det var en ny rättegång, när jag va runt 12-13 så var det ett nytt försök att hon skulle 

ha… Jag fick ju… jag har ju växt upp med en bild av att jag hade en rädsla inför henne, just 

eftersom jag ville inte tillbaka dit, och hon ville ju egentligen få tillbaka oss, vilket gjorde 

att jag blev rädd för henne [...] jag träffade faktiskt henne… när en av mina bröder gifte sig 

här i förra sommaren. Då träffade jag henne för första gången sen jag var fem, och då kunde 

jag släppa den här rädslan. Då tänkte jag, vad kan den här människan göra mig, ingenting!

 -Saga 

Kristin har också enbart erfarenhet av familjehemsplaceringar, men har varit placerad i tre 

olika. Hon placerades i första när hon var omkring 12-13 år. Hon har väldigt varierande 

erfarenheter av sina familjehemsplaceringar. Hon har kontakt med alla familjehem 

fortfarande, vissa ibland enbart någon gång per år på ”facebook”, andra betydligt oftare. Det 

familjehem hon har mest kontakt med, är en familj som hon har känt hela livet då ett av 

barnen är en barndomskompis. Där håller hon kontakten med familjen nästan dagligen, främst 

med ”syskonen”. Kristin har sett för och nackdelar i alla sina familjehem och tyckt att de har 

passat henne på olika sätt. Under en period mellan familjehem bodde hon ensam. 

- Så det var väl därför jag inte kunde bo kvar själv, eller jag ville inte bo själv, jag tyckte det 

var tråkigt. Jag var så van att ha folk runt mig, så jag sa det, att jag vill inte bo själv. 

 -Kristin 

Anna placerades först när hon var 17 år och var den som var äldst när hon placerades. Hon har 

hunnit med flera olika placeringar både i familjehem och på behandlingshem innan vården 

upphörde, närmare bestämt sex olika placeringar om man räknar in jourhemmet och 

ungdomsboendet. I ett av familjehemmen var hon placerad i två omgångar. Anna har därmed 

fått mindre tid på sig att utveckla nya trygga anknytningar och att förändra sina inre 

arbetsmodeller i en positiv riktning. Anna berättar i intervjun om en uppväxt av skräck och 

frånvaron av vuxna att finna trygghet hos. Vinnerljung (1996) lyfter fram att flera forskare 

motbevisat att det skulle vara separationen i sig som leder till att barnet utveckling skadas, 

istället är det ”först när separation ingår i kontinuerligt ogynnsamma förhållanden för barnet, i 

en lång kedja av motgångar och olycka, som man kan se negativa bestående effekter” (s 217-

218). I Annas berättelse framkommer att hon bär på ensamhetskänslor, hon berättar att skulle 

vilja ha mer kontakt med tidigare familjehemsföräldrar och personal, både med dem hon 

träffar en gång per år och de hon träffar oftare. 
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- Och nu när vi inte är tillsammans längre så blir det ju lite annorlunda eftersom jag 

egentligen inte har någon koppling till dem så. Bortsett från att de typ ser mig som en i 

familjen. Så det är ju väldigt bra det i alla fall. -Anna 

Ava har även hon erfarenhet av både familjehem och behandlingshem. Hon har fyra olika 

placeringar om man räknar in jourhemmet. När det gäller familjehemmet var Ava där några 

månader mellan sista behandlingshemmet och att hon flyttade till egen lägenhet. Ava har idag 

kontakt med några från det första behandlingshemmet och alla från det andra. Hon berättar att 

två ur personalen på sista boendet fick barn samtidigt som hon fick. När det gäller 

familjehemmet, så kom Ava inte överens med familjehemsmamman, det gick bättre med 

familjehemspappan och det var meningen att han skulle vara hennes kontaktperson när hon 

bodde själv, men det fungerade inte. Ava har emellertid tagit upp kontakten med 

familjehemspappan idag. 

Tre av fyra tjejer har alltså haft minst ett familjehem som försökt förbereda dem och/eller 

hjälpa dem att klara av övergången och som fortfarande finns kvar för dem idag. Endast en av 

tjejerna har uttryckt att hon ses som ett barn i familjen och har ett hem att komma tillbaka till, 

utöver hjälp att klara sig själv. När man ser till anknytningsteorin är emotionella stöd minst 

lika viktigt som praktiskt stöd, det ger tjejerna en chans att känna sig viktiga och att lita på att 

andra värdesätter dem för deras egen skull. Att känna tillhörighet är viktigt för oss människor 

eftersom vi är sociala varelser. Den fjärde tjejen har inget sådant familjehem, men har knutit 

an till flera i personalen, speciellt i det andra behandlingshemmet. Till två ur personalen där 

har relationen stärkts av att de fick barn samtidigt. Alla dessa stödjande vuxna är viktiga 

skyddsfaktorer.  

5:1:2 Vänner 

Anknytningen och inre arbetsmodeller är väldigt viktigt för att kunna skapa sociala relationer. 

Barn med trygg anknytning utvecklar inre arbetsmodeller som säger dem att de är värda att 

lära känna och förväntar sig att skapa relationer där båda mår bra av relationen. Dessa barn 

blir mer populära. Att vara socialt kompetent och ha lätt att skaffa vänner är en väldigt viktig 

skyddsfaktor för alla människor. “Friends and social contacts can also be an important source 

of emotional and practical support. The feeling that one is part of a group can be both 

reassuring and important for self-esteem and identity” (Dixon & Stein 2005, s 112). 

Saga har inte nämnt vänner som en viktig faktor, men hon berättar att hon varit blyg och 

mobbad under en stor del av uppväxten. Man kan anta att Saga utvecklade trygga 

anknytningar till sina familjehemsföräldrar, men ändå hade hon inre arbetsmodeller som inte 

hjälpt henne att orientera sig i sociala relationer med jämnåriga. Idag har hon förändrat sin 

situation och Saga jobbar aktivt på att bli av med all sin osäkerhet. Indirekt framkommer 

vännerna i hennes berättelse, det har varit genom vänner och arbetskollegor som hon haft 

boende sen hon flyttade till Stockholm för att jobba. Under intervjun med Anna så hade hon 

med sig sin kompis Linn. De har varit vänner ända sen gymnasiet och det var Linn som tillslut 

gick till en lärare och berättade hur Anna hade det hemma. Under intervjun vänder sig Anna 

ofta till Linn för att kolla om hon vet när Anna själv glömt något. De berättar att de 

kompletterar varandra. Med undantag av Linn nämner inte Anna de andra vännerna som 

viktiga, de nämns bara när hon jämför sin situation med sin mammas. 

- Jag har ju i alla fall Linn, en del andra kompis också och en del kontakter. -Anna 

Ava återkommer i intervju fler gånger till vännerna och de är viktiga. Det är maken och 

vännerna hon vänder sig till i första hand om hon behöver hjälp eller stöd. Samma sak gäller 
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för Kristin, även där är vännerna uttalat viktiga. I hennes berättelse finns de tydligt 

närvarande, vännerna har även varit ett bra stöd i övergången. Det var hos en kompis hon 

bodde första tiden och det var kompisar som hjälpte henne att flytta från sista familjehemmet. 

- Jag längtade väldigt mycket hem till Uppsala, till alla mina kompisar […] så jag ville flytta 

tillbaka till Uppsala och eftersom jag var över 18 så… -Kristin 

Två av tjejerna har haft svårt med relationer till jämnåriga under uppväxten, en var väldigt 

blyg och den andra levde under svåra förhållanden hemma. Båda har idag blivit socialare 

enligt egen uppfattning och berättat att de aktivt övar sig i sociala situationer, de har kommit 

olika långt, men har även haft olika förutsättningar. Båda berättar att den här intervjun inte 

hade varit möjlig för några år sen.  De två tjejer som poängterat vänner som viktigast är också 

de som uppger att de har lätt att få vänner. Vilka faktorer har bidragit till att de utvecklat inre 

arbetsmodeller som hjälpt dem i relationer med jämnåriga då papporna är avlidna och man 

kan anta att de haft otrygga anknytningar till mammorna. Vad har gjort att dessa två tjejer 

trots dessa riskfaktorer har utvecklat social kompetens? Ser man till intervjuerna så är 

gemensamt för båda tjejerna att de har till största del en inre kontrollplacering (Lagerberg & 

Sundelin 2008). Det är tydligt att tjejerna har sett till att vara med och ta eller åtminstone 

påverka viktiga beslut som vuxna tagit åt dem, de har även gemensamt en positiv attityd. Jag 

kan bara spekulera i ett eventuellt samband. 

5:1:3 Socialsekreterare och andra viktiga vuxna 

For the most fortunate of foster children, there are foster parents, group 

home staff members, and social workers with whom they are able to make 

successful and constructive connections that help them make sense of their 

experiences. For many of the youth aging out of care, there has been no 

such reparative relationship. (Smith 2011, kap 4). 

Saga berättar att hon tyckte att det var meningslöst att gå till en socialsekreterare, hon hade 

det bra med sina föräldrar och därför blev samtalen med socialsekreteraren mest att gå dit och 

rapportera att hon fortfarande hade det bra. Ava berättar att hon inte hade så mycket stöd av 

sin socialsekreterare A i övergången, men att de träffades och fikade ibland. Däremot var 

hennes upplevelse av samma socialsekreterare A positiv under tiden hon var placerad. Ava 

berättar att hennes socialsekreterare lyssnade på henne och tog hänsyn till det hon ville. 

Utöver socialsekreterare A fanns också socialsekreterare B och med båda kunde hon prata om 

allt. Även Kristin berättar om en positiv kontakt med sin socialsekreterare C när hon 

fortfarande var placerad. Att hon och C var ”jätte nära” och att hon kunde lita på att C fanns 

där för henne.  

- Jag kände att jag kunde prata med henne och vara ärlig mot hennes som jag kanske inte 

hade kunnat vara med andra på soc. -Kristin 

När Kristin flyttade så flyttade hon till en ny kommun och kontakten med socialtjänsten bröts. 

Kristin berättar för mig att hon funderat på att kontakta C, men inte riktigt vetat om C jobbar 

kvar. Anna flyttade även hon till en ny kommun och berättar att det kändes tomt när all 

kontakt med socialtjänsten slutade. Det var henne sista, socialsekreterare D som var ”riktigt 

bra”. Anna berättar att de fortfarande har en informell kontakt idag. Alla tjejerna kommer ihåg 

att de haft kontakt med olika socialsekreterare och att vissa varit bättre och andra sämre. 

Tre av tjejerna har haft minst en bra socialsekreterare och den fjärde kände aldrig behovet av 

att ha en socialsekreterare. Två av tjejerna, Ava och Kristin har blivit lyssnade på när viktiga 

beslut tagits gällande vården, för Anna var det först hennes sista socialsekreterare som 
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lyssnade på vad Anna behövde, vilket kan öka känslan av KASAM och locus of control 

(Broberg m fl 2009). Westberg och Tilander (2010) tar upp vikten av att socialsekreteraren 

har enskilda samtal med fosterbarnen. Det behövs för att en relation ska byggas upp, där 

ungdomen kan få förtroende för socialsekreteraren. Ser man till tjejernas berättelse så har de 

socialsekreterare som varit bra, tagit sig den tiden, men det är lika viktigt att 

socialsekreterarna är ärliga och bara lovar sådant de kan hålla. 

- Hon är ju den som var bra, det hon säger, det gör hon också. Hon är ärlig och så.

 -Anna 

Anna har idag fortfarande flera professionella kontakter som är betydelsefulla. Hon har två 

kontaktpersoner, där kontaktperson A har funnits med ändå sen hon flyttade från 

ungdomsboendet och varit mycket betydelsefull för Anna i hennes övergång. Nu har hon 

också kontaktperson B och ett personligt ombud.  

Alla fyra tjejers berättelse rymmer upplysningar som visar att något hos dem har fått vuxna 

som de varit i kontakt med att lägga lite extra tid och engagemang än vad uppdragen generellt 

krävt. Det gäller familjehemsföräldrar, socialsekreterare, andra kontakter och vänner. Att vara 

lätt att tycka om är enligt resilience en viktig skyddsfaktor och socialt stöd en betydande 

faktor för en positiv utveckling. När jag träffade dem vid intervjutillfällena upplevde jag dem 

som sociala och trevliga och enligt min uppfattning skedde intervjuerna i en trevlig stämning.  

5:2 Att klara ett självständigt liv 

Hur går det för ungdomarna och hur förberedda var de på att klara sig själv. Tidigare 

forskning visar både på att många före detta fosterbarn klarar sig, trots en svår början, men att 

det är en uppsatt grupp med flera svårigheter. För att se hur tjejerna klarar ett självständigt liv 

kommer jag först redovisa det praktiska: boende, ekonomi, utbildningsnivå och sysselsättning. 

Därefter kommer jag redovisa förutsättningar. 

5:2:1 Ett självständigt liv 

Boende 

Saga har vid intervjun inget fast boende utan befinner sig under en vecka mellan två boenden. 

Anledningen till detta ligger inte på ett personligt plan, utan beror på boendesituationen i 

staden hon bor i. Hon flyttar runt mellan olika andrahandsboenden som hon lyckas fixa via 

eller tillsammans med kompisar och arbetskamrater. Sina möbler har hon fortfarande hemma 

hos familjehemsföräldrarna i väntan på ett mer permanent boende. De andra tjejerna har mer 

ordnade boendeformer. Anna bor kvar i huset hon och dåvarande pojkvännen Jacob flyttade 

till, när hon inte kunde på kvar längre på ungdomsboendet. Jacobs föräldrar äger huset. Hon 

är glad att hon har och får bo kvar, men trivs inte riktigt och är kluven. 

- Jag pratat lite med Jacobs pappa […] jag skulle helst vilja bli egenföretagare och börja med 

hundträning och så. Och han har sagt att jag får ta stallet och göra om det till lokal och jag 

får använda åkrarna när han har sått vall på dem för hundträning, så det är sådana saker jag 

tänker på också. Men det är så himla isolerat, hade jag bara haft körkort, så hade det varit så 

mycket lättare. -Anna 

Ava och Kristin är båda sammanboende, med make och barn respektive pojkvän. De bor i 

hyreslägenheter och trivs bra, även om de önskar ett större boende i framtiden. När det gäller 

boende så nästan alla tjejerna löst sin boende situation utan större problem, Undantaget är 

Saga. 
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Ekonomi 

Tjejernas upplevelse av att klara sig ekonomiskt är väldigt olika. Saga klarar sig ekonomiskt 

och tycker det är skönt eftersom hon anser sig vara för gammal för att be föräldrarna 

(familjehemmet) om pengar. Kristin tycker att ekonomin har varit lätt, för att hon enligt egen 

uppfattning alltid haft mycket att röra sig med.  

-Som idag, jag betalar alla mina räkningar och jag kan till och med spara å så just nu, typ aldrig 

haft ekonomiska besvär. -Kristin 

Ava tyckte ekonomin var lätt att klara när hon levde själv. Hon är ekonomisk av sig, men 

hennes make är mer slösaktig än vad hon är och det smittar, men de klarar sig. Annas 

ekonomi fungerar inte alls. Oväntade utgifter finns det inte utrymme för och när det händer 

lånar hon av hyran. Jacobs föräldrar låter henne vara sen med den och hon får betala igen när 

hon har möjlighet. Nu försöker Anna hitta en avbetalningsplan som ryms i hennes budget. 

Hennes personliga ombud och kontakterpersoner försöker hjälpa henne att ordna upp 

ekonomin. 

Utbildningsnivå 

Saga har en gymnasieexamen, familjehemmet visade tydligt att skolan var prioriterad. 

Gymnasiet var för henne något positivt då det erbjöd en möjlighet till förändring, att hon fick 

chans att vara mer sig själv efter att ha varit mobbad i grundskolan. Idag har hon inga planer 

på att vidareutbilda sig, då hon redan är färdigutbildad för sitt yrke, där handlar det istället om 

att jobba och skaffa sig erfarenhet. Kristin har ingen gymnasietutbildning, då hon hoppade av 

gymnasiet i samband med flytten från sista familjehemmet. Idag håller hon på att läsa till 

slutbetyg på distans och är klar i januari. Hon har även gått en barnskötarutbildning genom 

vuxenutbildningen, pluggat till behandlingsassistent och läst psykiatri. Hon funderar över 

vidareutbildning, men just nu är hon ganska skoltrött och vet inte heller riktigt vad hon skulle 

plugga till i så fall. Anna har gått IV-program och har ett samlat betygsdokument. Hon håller 

just nu på att gå en kurs till hundinstruktör, där hon har lite hemuppgifter kvar, förhoppningen 

är att hon ska kunna leva på det. Hon har också funderingar på att börja på ett estetprogram i 

Uppsala. Det riktar sig till personer med sociala problem och handlar mer om att få en 

sysselsättning, rutiner och ha praktik vissa dagar än en utbildning. Anna har även funderat lite 

smått på att plugga till undersköterska. Ava saknar även hon gymnasieexamen. Hon gick inte 

heller klart undersköterskeutbildningen. 

- Jag vill läsa klart gymnasiet i framtiden, för jag vill antingen jobba på förlossningen, eller 

bli kriminalvårdare eller bli polis eller behandlingsassistent. Jag vill ju hjälpa människor.

 -Ava 

Sysselsättning 

Saga tycker väldigt bra om sitt jobb som frilans inom teknik/filmbranschen. Kristin trivs 

också bra med sitt jobb inom psykiatrin och beroende, hon har tankar på att fortsätta att jobba 

inom psykiatrin. Men hon vill även jobba som behandlingsassistent och håller på att ta 

körkort, vilket ofta behövs för att få anställning. Varken Ava och Anna har haft något jobb. 

Ava har haft praktik och hade fått ett jobb när hon fick reda på att hon var gravid. Hon är 

fortfarande mammaledig, men ska snart söka börja jobb. 

Att ha ett stabilt boende är en viktig faktor för att må bra och för en fortsatt bra utveckling och 

tyvärr något som många ungdomar som lämnar vård har problem att finna, om man ser till 

forskningen. Att ha en fungerande ekonomi hänger ihop med självkänsla, men även KASAM, 
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då det ger en känsla av att livet är hanterbart (Broberg m fl 2009). Ser man till tjejerna så är 

det knappats förvånande att det är tjejerna som har jobb som upplever att ekonomin inte är 

något problem. Det är även samma tjejer som fortfarande saknar slutbetyg från gymnasiet. 

Hittills är det bara en som har slutbetyg, men i januari är de två. I Anderssons (2008) studie 

har hälften av ungdomarna i undersökningsgruppen högst grundskola och hälften har 

gymnasieexamen. Det är även hälften som har en stabil arbetssituation. Westberg och 

Tilander (2010) har högre siffror, av deras 56 intervjuade har 36 (72 %) fullföljt sin 

gymnasieutbildning och 43 av de 56 arbetar eller läser. Tjejerna i min studie stämmer med 

överens med hälften har gymnasieutbildning och stabilt jobb. 

Bo Vinnerljung (1998) att de flesta resultat pekade på att barn i pågående 

vård är svagpresterande i skolan, att fosterbarn löper stor risk att lämna 

vården som lågutbildade och att låg utbildning har stor samvariation med 

allvarliga ekonomiska problem i vuxen ålder och svårigheter på 

arbetsmarknaden (Andersson 2008, 91). 

5:2:2 Förutsättningar 

Saga hade goda förutsättningar inför flytten, det fanns ingen brådska och hon flyttade när hon 

var redo. Under hela perioden fanns tillgång till stöd och råd. Hon lämnade också hemmet i 

vetskap om att hon kan återvända hem om det inte fungerar. 

Ava hade inte lika goda förutsättningar. Hon hade kort tid på sig att flytta från familjehemmet, 

hon berättar att hon hade mindre än två månader mellan besked och flytt. Hennes familjehems 

pappa hjälpte till att hitta en lägenhet. Hon fick inte heller några förberedelser för hur hon 

skulle hantera ekonomin eller annat som gäller boende, däremot fick hon 10 000 kr av sista 

behandlingshemmet för att köpa möbler till bostaden. Ava var 17 år när hon flyttade till eget 

och har själv lärt sig var hon ska vända sig för att få adekvate hjälp. Hon hade kvar 

socialtjänsten eftersom hon fick ekonomiskt bistånd och flyttades sedan över till socialtjänsten 

i sin placerings/boende kommun. 

Kristins flytt gick även den fort, men det var hon själv som tog initiativet till flytten, 

socialtjänsten ville att hon skulle stanna kvar i sin placering. Innan flytten oroade sig Kristin 

för hur hon skulle klara sig, men berättar att hon kunde lite om att sköta eget hushåll eftersom 

hon bott själv ett tag i ett studenthem via socialtjänsten. En av hennes familjehems mammor 

försökte även att lära henne att klara av att sköta ekonomi och sådant. Kristin berättar att hon 

hade folk i sin omgivning hon kunde fråga, som vänner eller någon av 

familjehemsföräldrarna. 

Anna hade en månad på sig att flytta och säger att hon inte hade klarat det utan dåvarande 

pojkvännens föräldrar, de hjälpte henne med bostad och flytten. Anna var över 20 år när hon 

flyttade till eget boende. Anna berättar att det kändes väldigt ensam i och med att kontakten 

med socialtjänsten avbröts. Hon fick ingen hjälp med överflyttning till socialtjänsten i nya 

kommunen utan fick ta alla kontakter själv, något som var svårt att göra när hon lider av 

social fobi. Som tur var fanns dåvarande pojkväns föräldrar och kontaktperson A. Lite om 

eget boende kunde hon också från utslussningsboendet och innan. 

- Alltså grejen är att jag ända sen jag var liten, typ 10-12 så har jag klarat av det praktiska i 

hemmet själv. Eftersom det inte har varit någon som har gjort det, så har det varit jag som 

har tagit på mig den rollen. Så sånna saker har jag klarat, det är mer det här sociala som jag 

har problem med. -Anna 
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Tjejerna hade väldigt olika förutsättningar och därmed olika erfarenheter av övergången till 

eget boende. Ava och Kristin minns att de tyckte det var mest skönt att flytta till eget boende 

och att det inte var så svårt. Båda uppger att deras vänner är och var väldigt viktiga för stöd 

och råd. Saga, Ava och Kristin beskriver att de själva tagit reda på det som de behövt veta, att 

vill man så kan man. Att flytta när man var 17 år komplicerade dock saker då Ava exempelvis 

inte kunde skaffa internetbank. Kristin och Anna hade prövat på att bo i eget boende tidigare. 

Att vården avslutas med kort varsel är en riskfaktor (Westberg & Tilander 2010), tre av 

tjejerna uppger att de hade kort tid på sig från besked till flytt, men för en av tjejerna var det 

på grund av eget beslut. 

Två av fosterbarnen, där hemflyttningen var planerad, beskriver hur de 

önskar att socialtjänsten mer aktivt hade stoppat deras planer på att flytta 

från familjehemmet eller bromsat och planerat utflyttningen mer noggrant 

tillsammans med dem. I dag kan de se behovet av att planera, men frågan är 

om det varit möjligt att stoppa dem i det skedet (Westberg & Tilander 2010 

s 94). 

5:3 Hälsa och känslomässigt 

Föregående stycke har vi sett hur det gått för tjejerna när det gäller det praktiska, men det är 

även viktigt att titta på hur deras hälsa är och hur de mår.  

5:3:1 Fysisk hälsa 

Ser man till tidigare forskning så har tjejerna i min studie en ökad risk för att ha många 

hälsoproblem, men ingen av tjejerna i min studie uppger att de haft problem med hälsan. De 

har sällan varit sjuka och upplever sig som friska. En av tjejerna äter medicin för en kronisk 

sjukdom, men så länge hon sköter sin medicinering påverkar den inte hennes liv. God fysisk 

hälsa är en bra skyddsfaktor. 

5:3:2 Psykisk hälsa 

När det gäller den psykiska hälsan skiljer sig tjejerna från varandra.  

Saga upplever även sin psykiska hälsa som bra och tror inte att den avviker från 

normalbefolkningen. Saga har en övervägande positiva attityd till sin uppväxt och placering. 

Hon tror att hon hade haft ”klart sämre” förutsättningar om hon växt upp hemma hos sin 

biologiska mamma och tror att det har gått bra för henne för att hon fick (1) rätt familjehem 

och (2) var liten när hon placerades. Att hon och helbröderna har tagit upp kontakten beror 

nog mycket på att socialtjänsten såg till att de träffades då och då, annars hade de varit ”totala 

främlingar”. Något hon önskar nu i vuxen ålder är att hon skulle ha blivit adopterad av sitt 

familjehem. Hon kände sig trygg och säker på att familjehemmet aldrig skulle ”släppa henne”, 

men den extra säkerheten hade inneburit att inte hade behövt vara rädd alls för sin biologiska 

mamma. Saga tror att hon har ungefär koll på varför hon blev placerad, att det var på grund av 

biologiska pappans missbruk och hemförhållandena. Saga ser ljust på framtiden, fast tankar 

på familj är fortfarande avlägset, men hon är säker på att hon skulle klara av att vara en bra 

förälder längre när hon är redo för det. Ser man till Sagas helhet så har hon en känsla av 

samanhang, begriplighet och hopp om en känsla av optimism. 

Kristin tror hon att hon har klarat av att tackla saker på ett bra sätt. När hon var yngre var hon 

kanske lite mer utåtagerande och hade kontakt med barn och ungdomspsykiatrin. Men hon har 

aldrig som suttit och grubblat eller varit bitter över det som hänt. Hon beskriver sig själv som 
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tålig och bedömer sin psykiska hälsa som bra. Kristin tycker att det gått bra för henne och 

önskar inget för egen del, men menar att många skulle behöva någon form av eftervård eller 

uppföljning. Kristin kan beskriva egenskaper hos sig själv som hon tror har hjälpt, att hon är 

tålig, envis och självständig. Kristin tror att hon omhändertogs, för att hennes biologiska 

mamma inte var kapabel att ta hand om henne och hennes bror. Första familjehemmet var inte 

lämpligt, andra familjehemmet klarade inte heller av hennes beteende och att hon drog in 

dottern i familjen i sitt beteende och umgänge. Sista familjehemmet valde hon själv att avsluta 

eftersom hon ville flytta tillbaka till sina vänner i stan. När det gäller framtiden så tycker hon 

om att tänka på den, hon trivs väldigt bra med sitt liv just nu och tycker att framtiden ser ljus 

ut, Hon vill väldigt gärna ha familj när hon och hennes sambo är redo. Kristins berättelse är 

full av olika skyddsfaktorer, hon har en stark känsla av att kunna påverka sitt eget liv och 

även hon en hög känsla av KASAM (Lagerberg & Sundelin 2008). Hon har omvandlat 

erfarenheter och intryck till något positivt, har en känsla av optimism, ser livet som begripligt.  

Ava har hon varit deprimerad under stora delar av sitt liv. Hon är inte deprimerad idag, men 

låter inte helt säker på att det kommer vara. Hon känner sig ensam och osäker ibland, men det 

är inte dominerande känslor. Hon kan ange egenskaper hos sig själv som hon tror har hjälpt 

henne, så som att hon ändå ofta är glad och har haft lätt att få vänner. Hon känner inte heller 

att hon har saknat någon hjälp från socialtjänsten, men hon kan inte förstå varför 

socialtjänsten inte gjort mer för att se till att hennes mamma får behandling för sitt missbruk. 

Ava berättar inte varför eller när hon blev omhändertagen, men att de flesta omplaceringar har 

skett för att hon inte velat vara kvar. Från ett av behandlingshemmen rymde hon och vägrade 

åka tillbaka. När det gäller familjebildande har Ava och hennes man redan bildat familj. Ava 

känner sig trygg i sin föräldraroll och vill snart ha ett till barn, totalt vill hon ha fyra stycken. 

När hon tänker på framtiden är det fler saker hon vill uppnå och tror att hon kan klara av det, 

men framtiden är skrämmande ibland. Avas berättelser rymmer både skyddsfaktorer och 

riskfaktorer, det verkar som att riskfaktorerna har minskat, men fortfarande påverkar henne. 

Hon verkar ha en ganska stark känsla av att kunna påverka sitt liv, men har en längre nivå av 

KASAM (Lagerberg & Sundelin (2008). Livet verkar inte vara helt begripligt för Ava och när 

det gäller hoppet om en bättre framtid, verkar det finnas en liten osäkerhet. 

Annas psykiska hälsa har det varit sämre med, totalt har hon blivit diagnostiserad med 8 olika 

diagnoser, men menar att alla inte stämmer. Den grundläggande diagnosen som hon fått 

förklarat för sig vilken ska vara grunden för de andra är posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD). Hon har även social fobi, generaliserad ångest syndrom (GAD) och depression. De 

är i mindre grad idag än förut. Hon och hennes omgivning kan se en förbättring. De diagnoser 

hon tycker inte stämmer är borderline, ätstörning UNS. Hon erkänner att hon är lite paranoid, 

men inte så mycket att hon har paranoid personlighetsstörning. Den sista är osjälvständig 

personlighetsstörning, den håller hon inte alls med om. Anna har inte så positiva tankar om 

sin uppväxt. Hon är besviken på socialtjänsten för att de inte omhändertog henne tidigare. 

Hon tror att hennes liv hade varit bättre om hon tidigare hade fått komma bort från sin 

missbrukande och våldsamma mamma. Redan som liten var Anna i kontakt med 

socialtjänsten, men när de frågade henne om allt var bra så vågade hon inte svara annat än ja 

eller inget alls, eftersom hennes mamma hade hotat henne. Anna önskar att socialsekreterarna 

hade sett igenom hennes lögner eller tystnader. Anna hade gärna velat få hjälp med 

överflyttningen till den nya kommunen då hon behövde fortsatt stöd. Anna fick frågan om hon 

ville vara delaktig i lillasysters liv, eftersom socialtjänsten har som mål att hålla samman 

syskon, men istället kände hon sig utestängd och när systern placerads långt bort förlorade de 

kontakten, de hörs ibland, men de känner inte varandra längre. Anna kan inte komma på några 

egenskaper som har hjälpt henne. Istället tänker hon att det som har hjälpt henne är hennes 

djur. Anna såg själv till att bli omhändertagen när socialtjänsten inte gjorde något, det gjorde 
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hon genom att ta en överdos tabletter och därefter vägra att åka hem från sjukhuset. Anna har 

klara teorier om varför hon har placerats om, men det framgår att hon inte är helt säker.  

Första omplacering tror hon skedde för att det blev så mycket bråk med hennes biologiska 

mamma som kom dit och slog sönder saker. Första HVB-hem vägrade hon stanna redan efter 

tre dagar, hon drog därifrån till Linn och hennes mamma. Då flyttades hon tillbaka till 

familjehemmet, men de tyckte att Anna hade för mycket problem för att de skulle orka. Sista 

behandlingshemmet avslutades för att det kostade för mycket. Därefter bodde hon med 

dåvarande pojkvännen och hans familj, men där tyckte hon själv att det inte fungerade. Efter 

det flyttade hon till ett ungdomsboende, men där kunde hon inte vara hur länge som helst. 

Anna har flera saker hon vill uppnå i framtiden. Hon tror att hon kan klara det bara hon lyckas 

ta tag och fixa sakerna som behövs för att komma dit. En bättre kontakt med familjen är hon 

mer osäker på, eftersom det inte bara hänger på hennes ansträngningar utan också på 

syskonen och mamman. Hur hon ser på en egen familj i framtiden kommer aldrig upp under 

intervjun. Ser man till Annas berättelse finner man inte lika många skyddsfaktorer, hon har 

även längre KASAM och locus of control. Hon verkar inte riktigt vara i kontroll över sitt eget 

liv. Men Anna själv känner att det blir bättre och Linn säger att hon och andra i omgivningen 

märker en tydlig skillnad på Anna idag och förut. 

- Men ändå får man väl säga någonstans att lite, det är ju fortfarande inte bra, du mår ju dåligt 

över väldigt mycket fortfarande, men på grund av att du har kommit bort från din mamma, 

så har ju i alla fall saker blivit något bättre. Du skadar inte dig själv längre, du kör inte 

riktigt samma… Det var mycket mer bantning och sådana saker tidigare än nu. Man ser att 

du tar kontakt och pratar mer än du gjorde förut. Du tål… Du är fortfarande rädd för sociala 

situationer, men du är mycket bättre ute på stan än när jag först lärde känna dig. Det är sånt 

som vi andra märker. -Linn 

6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ungdomar som har varit placerade upplever 

sin väg mot ett självständigt liv och undersöka vad som varit betydelsefullt och vad de saknat. 

Frågeställningarna som jag ville besvara var: (1) Hur har de klarat sig i livet? Och (2) vad har 

varit viktigt före och under övergången? 

Under uppsatsens gång har jag insett att fråga (1) inte är så lätt att besvara, det är en relativ 

fråga, vems definition gäller? Min (forskarens), ungdomens, socialsekreterarens o s v? Två av 

ungdomarna, Saga och Kristin skulle jag säga att det gått bra för. Ser man till praktiska 

detaljer, så har båda boende, även om Sagas boende är korta andrahandskontrakt. Båda klarar 

av sin ekonomi, har jobb de trivs med och har slutfört yrkesinriktade utbildningar. Båda 

tycker själva att de klarade övergången bra, att de mår bra och att framtiden ser ljus ut. När 

det gäller Ava och Anna är situationen en annan. Båda tjejerna står exempelvis utanför 

arbetsmarknaden idag och saknar utbildning, men båda har planer för att slutföra sina 

utbildningar. De är inte lika uttalat positiva när det gäller framtiden, men tänker ändå att de 

kommer klara av att nå sina mål. Ava och Anna är svårare att bedöma var på skolan de 

hamnar när man ska uttala sig att det har gått bra. Vilka faktorer är viktigast för att bedöma 

om det har gått bra? Men även när kan man bedöma att det har gått bra. Om man skulle göra 

nya intervjuer om fem år, skulle situationen vara en annan? I forskningen där man intervjuat 

ungdomar med några års mellanrum så framkommer att det vanligvis inte skett några stora 

förändringar. Samtidigt framkommer i både Avas och Annas berättelser att vissa 

skyddsfaktorer ökat och andra har minskat.  Fråga (1) hur de klarat sig, har besvarats så gott 

det går med två temana: Att klara ett självständigt liv och Fysiskt och känslomässigt.  
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När det gäller fråga (2) vad som har varit viktigt före och under övergången, handlar svaren i 

intervjun uteslutande om vilka människor som har funnits där, som exempelvis vänner. Tittar 

man istället på forskning, så är fortfarande det sociala stödet enormt viktigt för att ungdomar 

ska utvecklas positivt, men det framkommer även att egenskaper hos ungdomarna är viktiga, 

exempelvis hur de väljer att hantera negativa händelser. Ungdomarna själva har haft svårt att 

beskriva egenskaper hos sig själva som de tror har hjälpt, men egenskaper som är viktiga 

enligt resilience skymtar fram i deras livsberättelser. Fråga (2) besvaras med hjälp av alla tre 

teman, men främst med temana Viktiga människor och Fysiskt och känslomässigt. För dessa 

två teman har de teoretiska perspektiven viktiga för att få förståelse, de hjälper oss att se 

skyddsfaktorerna som finns hos tjejerna och deras relationer.  

  

Men begränsningarna som en C-uppsats innebär är det svårt att besvara frågeställningarna 

eftersom urvalet är för litet. Därför har det varit extra viktigt för mig att hitta tidigare 

forskning som tar upp ungdomars övergång från vård till självständighet som kan väga upp 

mitt urval. Två svenska studier har även intervjuat ungdomar för att få deras uppfattning om 

hur de klarat själva övergången från vård till att självständighet, vilket har varit viktigt för min 

uppsats. Mitt urval är begränsat till enbart flickor och ser man till den tidigare forskning så 

framkommer att det tenderar att gå bättre för tjejer än för killar Därför undrar jag vilka 

resultat jag hade fått om hälften av urvalet hade varit killar. Och om urvalet hade varit 

slumpmässigt gjort med hela skalan av ungdomar från de som klarar sig bra, till de som inte 

klarar sig alls, vilket troligen hade inneburit andra svar på mina frågor och därmed andra 

resultat av studien. Av urval i den här studien så framkommer det att socialtjänsten inte varit 

viktig i övergången eller i förberedelserna. 3 av 4 tjejer önskar inte heller något ytterligare 

stöd från socialtjänsten för egen skull, de har haft det stöd som de behövt i sitt sociala nätverk. 

Vilket talar emot forskningen som tar upp behovet av stöd till ungdomar som lämnar vård, 

men mitt urval är som sagt valt utefter kriterierna att det ska ha gått relativit bra för dem. En 

tjej ser möjligheten att önska att socialtjänsten var bättre på att uppmärksamma de ungdomar 

som till skillnad från henne in vågar berätta när något är fel av rädsla för att socialsekreteraren 

bli arg.  

Det framkommer att alla tjejerna i studien har flera viktiga vuxna som har tillkommit under 

deras uppväxt. Det framkommer också att några av de professionella kontakterna tjejerna har 

haft har lagt ner mer tid än vad som är brukligt. Min tolkning är att dessa tjejer har lätt för att 

knyta människor till sig och är ”lätta att gilla” vilket är en viktig skyddsfaktor. Det 

framkommer i forskningen att barn och ungdomar som är ”lätta att tycka om” får mer stöd 

och behandlas bättre än jämnåriga med samma problematik som är ”svåra att tycka om”. En 

fråga som dyker upp: är att vara ”lätta att tycka om” samma sak som social kompetens och 

hur utvecklas social kompetens? Handlar det enbart om att utveckla väl fungerande inre 

arbetsmodeller i trygga relationer med omsorgspersoner, eller är det andra faktorer som 

påverkar? Ytterligare frågor som uppkommit i studien är: Vad kan socialtjänsten hjälpa till 

med för att öka skyddsfaktorerna hos dessa ungdomar redan innan samhällsvården upphör? 

Vad kan socialtjänsten hjälpa till med i själva övergången och vilka är skyddsfaktorerna som 

vi inte kan hjälpa till med? Kan vi ”vaccinera” samhällsvårdade barn med resilience? 

En tanke som tagits upp i tidigare forskning är kemin mellan familjehem och ungdom. 

Ser man till Sagas, Sandras och Ullas livshistorier kan man inte låta bli att fundera över att de 

har fått den viktigaste skyddsfaktorn, en ersättningsfamilj med nya trygga anknytnings 

möjligheter, när inte de biologiska föräldrarna kunde erbjuda det. Det förs ständiga 

diskussioner om insatsen familjehem. Att idag låta många barn växa upp i osäkra placeringar i 

familjehem utan att få chansen att knyta av och med risk för att som 18 åring står där utan 

stöd från varken biologiska föräldrar eller familjehem är oroande.  Men vad som får ett 
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familjehem att fungera för ett specifikt barn är ännu oklart i dagens forskning. Två syskon kan 

uppleva ett familjehem väldigt olika, visar både tidigare forskning och Sagas berättelse, hon 

var placerad i sitt familjehem tillsammans med en äldre syster, men varken Saga eller 

familjehemsföräldrarna har någon kontakt idag med Sagas syster. 

Genomgående i min uppsats har jag glidit in på vad socialtjänsten kan göra för att förbättra 

och underlätta ungdomarnas övergång till vuxenlivet. Vad kan socialtjänsten göra innan 

ungdomen lämnar vård och i själva övergången. Det var därför forskning om eftervården i 

Storbritannien hamnade med i tidigare forskning. Jag kunde helt enkelt inte låta bli, i 

bakhuvudet ligger mina och mina kollegors funderingar över vad som kan göras för en grupp 

som hela tiden poängteras som extra utsatt i forskning.  

Det forskas aktivt idag gällande ungdomar som åldras ut ur vård både i Sverige och 

utomlands. Men det behövs fortfarande mer forskning och stora nationella studier efterlyses 

för att man ska kunna generalisera resultaten man får. Studier där man inte bara intervjuar 

ungdomarna, men också viktiga nyckelpersoner, så som, kompisar, biologiska föräldrar, 

familjehemsföräldrar eller HVB-personal, lärare och socialsekreterare. Hade det funnits tid 

hade det hade varit väldigt intressant att även intervjua, nyckelpersoner runt tjejerna. För att få 

fram skillnader.  

Jag skulle också önska att man tittar vidare på de ungdomar som klarar övergången, vilka 

egenskaper har de, vad är de som gör att vissa klarar den utan hjälp från socialtjänstens sida? 

Tjejerna i min studie har haft svårt att komma på egenskaper hos sig själva som de tror har 

hjälpt, därför skulle det också vara intressant att låta viktiga personer i ungdomens omgivning 

få chansen att beskriva ungdomarna. Bara under mina intervjuer kunde jag ana egenskaper 

hos tjejerna genom deras berättelser. 

Jag skulle också vilja se mer forskning på resilience, är det något som alla barn och ungdomar 

kan utveckla och man tillsätter rätt faktorer eller finns det faktorer hos barnen som är 

nödvändiga, så som att vissa temperament ökar chansen för att barnen ska utveckla resilience? 

Kan alla barn utveckla lika hög grad av resilience eller är det en gradskala. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Introduktionsbrevet 

Hej, 

Jag heter Elin Ånöstam och studerar vid Uppsala Universitet där jag läser 

socionomprogrammet. Jag jobbar även extra på socialtjänsten i Östhammar som 

socialsekreterare. Under denna höst som är min sista på utbildningen kommer jag att skriva en 

C-uppsats. Ämnet jag har valt att skriva om är ungdomar som varit placerade i familjehem 

eller på institution. Där placeringen upphörde under 2008-2009 och som idag har fyllt 21 år 

eller mer och deras väg till ett självständigt liv som unga vuxna.  

Jag har ansökt hos socialnämnden i Östhammars kommun för att få ta del av era 

kontaktuppgifter för att kunna kontakta er per brev och har nu fått tillåtelse. Det är alltså på 

grund av uppsatsen som jag skickar detta brev till dig och inte för att jag arbetar på 

socialtjänsten. Min förhoppning är att du vill delta i min studie och meddelar detta till mig via 

svarskuvert och pappret där du skriver under att du samtycker till att delta i min studie. 

Därefter kommer jag kontakta dig för att bestämma tid för en intervju. Då kommer du att få 

möjlighet att ställa frågor om det är något du funderar över, men du får också höra av dig 

tidigare på e-post eller telefon. 

Lite mer djupgående information om denna studie som jag är intresserad av att göra, är att jag 

vill träffa dig för att genomföra en intervju där vi pratar om hur just du upplever din väg mot 

ett liv som en självständig vuxen och hur din nuvarande livssituation ser ut. Vilket stöd har du 

från vuxna i din omgivning. Vad du önskar att du skulle ha fått hjälp med, vad har du saknat, 

men även det som varit positivt och dina tankar inför framtiden. Det jag är främst intresserad 

av att undersöka är vad du och andra unga vuxna som varit i samma situation önskar att ni 

hade fått hjälp med från socialtjänsten efter att er placering upphört eller vad som fungerat 

bra. Därför hoppas jag att flera av er väljer att delta så att jag kan få så mycket information 

som möjligt, så att man kanske i framtiden kanske kan förbättra det stöd som ungdomar får 

efter placering. 

Den forskning som finns idag visar på att många unga vuxna som varit placerade under sin 

uppväxt en eller flera gånger känner sig ensamma och ofta saknar stöd av vuxna som kan 

hjälpa dem gällande saker man förväntas kunna som vuxen. Jag är därför mycket intresserad 

av att se om samma gäller för dig eller om du har andra erfarenheter. 

Intervjuerna är planerade att börja mitten av november 2011, så ett svar så snart som möjlig 

när du har bestämt dig för om du vill delta eller inte är uppskattat. Som tack för hjälpen får du 

en biobiljett 

 

Varma hälsningar 

Elin L. Ånöstam 

 

elin_linnea_@hotmail.com   0730-44 63 70 

mailto:elin_linnea_@hotmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguiden 

Övergången från placering till eget självständigt liv: 
 -Beskriv hur den gått till. 

-Vilka praktiska förberedelser gjordes? 

 -Vad tycker du har varit svårt respektive lätt i övergången? 

 -Hade du fått tillräcklig information och i god tid? 

 

Biologiska föräldrarna: 
 -Har du någon kontakt med dina biologiska föräldrar? 

 -Vilket stöd har du fått från dem? (praktiskt och/eller känslomässigt)

 -På vilket sätt kommer du att hålla kontakten med dem? 

-På vilket sätt ta upp kontakten med dem?  
 -Eventuella biologiska syskon och kontakt med dem? Stöd? 

 

Familjehemsföräldrarna/HVB personalen: 
 -Hur ser kontakt med familjehemsföräldrarna/personal ut? 

 -I vilken utsträckning? 

 -Vilken roll har de spelat för din självständighet? 

 -En eller flera placeringar? Hur har det påverkat? 

-Vet du varför du varit placerad och varför eventuella byten skett mellan 

familjehem och institutioner? 

 

Socialsekreteraren: 
 -Vilken kontakt har du eller har haft med din soc sekr? 

 -Har han/hon lyssnat på dig och dina önskemål inför övergången? 

-Hur och på vilket sätt har det stöd du fått/inte fått från din soc sekr varit av 

betydelse?  

 -Vad har din soc sekr betytt för dig och för din utveckling? 

 

Nätverk: 
 -Vilka övriga vuxna och jämnåriga har betytt mycket för din övergång? 

 -Romantiska relationer? 

 -Vilka är ett stöd idag? 

 

Samhällsorientering: 
 -Känner du säker på att du kan orientera dig i samhället t.ex. angående sjukdom? 

 -Har du någon att vända dig till vid frågor? 

 -Vem vänder du dig till i första hand? 

 

Ekonomi: 
 -Att lägga budget, vad är svårt respektive lätt? 

 -Vilka kunskaper hade du innan om att klara ekonomin? 

 -Vilken/hur mycket hjälp har du behövt? 

 -Eget sparande? 

 

Boende: 
 -Hur bor du idag? 

 -Hur fick du ditt boende? 
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 -Trivs du? 

 -Är det något som varit svårt/svårast? T.ex. hemförsäkring? 

 -Vad har varit roligast med ditt boende? 

 

Utbildning: 
 -Hur har skolan gått? 

 -Gått klart gymnasiet? 

 -Pluggar du vidare eller vill du plugga vidare? 

 

Sysselsättning/Arbete: 
 -Vad gör du idag? 

 -Tycker du om det du gör? 

 -Framtidsplaner? 

 

Fysisk hälsa: 
 -Hur har din fysiska hälsa varit inför, under och efter att placeringen upphört? 

 -Har den påverkat din övergång? 

 

Psykisk hälsa: 
 -Hur har du känt/mått inför, under och efter att placeringen upphört? 

 -Ensamhet? 

 -Vilka har påverkat ditt mående och i vilken riktning? 

 -Har du känt dig kompetent eller säker? 

 -När du behöver hjälp, råd o stöd; vilka vänder du dej då till?  

 

Personliga egenskaper som hjälpt? 

 -Social kompetens? 

 -Blyg eller framåt? 

 -Vilka personliga egenskaper tror du har hjälpt dig?  

T.ex. Självförtroende? Positiv attityd? Planeringsförmåga? Iniativförmåga? 

 

Framtiden: 

 -Hur ser du på framtiden? 

 -Familjebildande? 

 

Vad tror du hade hjälpt dig som du inte fick? 
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Bilaga 3. Innehållsanalys 

 

Koder Kategorier Teman 
Familjehemsföräldrar blivit ”riktiga” föräldrar  

 
 
 
 
 
Familjehemmet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktiga 
människor 

Fick stöd vid övergång från familjehemsföräldrar 

Mest kontakt familjehemssyster 

Kan vända sig till familjehemsföräldrar 

Precis tagit upp kontakten med familjehems pappan 

Kan också fråga familjehemmet 

Kontakt med alla familjehem, vissa mer än andra 

Sista familjehemmet passade henne bra 

Fosterpappan var kontaktperson, fungerade inte 

Avslutade kontakten med familjehemsföräldrarna 

Kontakt med några från första behandlingshemmet  
HVB-personal Kontakt med alla från andra från det senaste HVB 

Personalen har hjälpt henne när hon mådde dåligt 

Hon och helbröderna tagit upp kontakt idag  
 
 
 
Biologiska syskon 

Kontakten med den biologiska brodern har blivit bra 

Växt upp med halvsyster, ingen kontakt 

Har två biologiska syskon 

Två biologiska syskon har dött 

Dålig kontakt med biologiska systern 

Hon skulle vilja träffa sin lillasyster mer 

Storebrodern flyttade innan det blev som värst 

Hoppas på bättre kontakt med sin storebror 

Lagom kontakt med pappan under uppväxt  
 
 
 
 
Biologiska 
föräldrarna 

Kontakten med biologiska mamman är bra idag 

Biologiska mamman ger stöd när hon kan 

Biologiska mamman alltid försökt göra sitt bästa 

Vill ej ha kontakt med biologisk moder 

Ingen kontakt med biologisk far 

Rädsla för att mamma skulle plocka hem henne 

Biologiska pappan död 

Kontakt med biologiska mamman när hon är nykter 

Vill inte prata med mamman när hon är full 

Vill inte träffa biologiska mamman när hon dricker 

Hon har inte berättat något för den biologiska familjen 

Mamman vänder sig till henne för råd och stöd 

Har en väldigt nära vän, plus några andra  
Vänner De som betyder något är också vännerna 

Efter flytten bodde hon först hos en kompis 

Hennes kompisar hjälpte henne vid flytten 

De som betyder något är också mannen och barnet Egen familj 

Nöjd med två av socialsekreterarna  
 
 
 

Hade en fantastisk kontakt med sin socialsekreterare 

Socialsekreteraren lyssnade och tog hänsyn till henne 

Sista socialsekreteraren var bästa, träffas fortfarande 
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Haft några olika socialsekreterare Socialsekreteraren 

Onödigt att gå och prata med socialsekreterare 

Hade kontakt med soc sekr, men inte mycket stöd efter 

Kontakten med soc bröts då hon flytta till ny kommun 

Kändes ensamt att kontakten med soc upphörde 

Expojkvännens föräldrar ser mig som en i familjen  
 
 
Övriga vuxna 

Hennes expojkväns mamma har ställt upp mycket 

Några andra betydelsefulla kontakter 

En från utslussningsboendet blev kontaktperson 

Kontaktfamilj har varit stöd, bästa vännens mamma 

Kontaktpersonen + exets föräldrar vuxna som funnits 

Det har funnits andra viktiga, men de har försvunnit 

Lärare viktigt för yrkeskarriären 

20 år vid flytt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innan, under och 
strax efter flytten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att klara ett 
självständigt liv 

Ingen stress vid flytt 

Behövde inte stöd från socialtjänst 

Familjehemmet förberedd så gott det gick 

Minder än två månader på sig att flytta 

Behandlingshemmet bidrog ekonomiskt inför flytten 

Ingen genomgång av ekonomi eller liknande inför flytt 

Pengarna från socialtjänsten kom inte när de skulle 

Det var mest skönt att bo själv, inte så svårt 

Socialtjänsten var kvar efter flytt och sen överflyttning 

Hon har själv lärt sig var hon ska vända sig 

Vid osäkerhet vänt sig till maken eller vännerna 

Negativt att kontakten med socialtjänsten bröts tvärt 

Det gick fort eftersom jag ville flytta 

Soc ville inte att hon skulle avbryta placeringen 

Kunde fråga vänner om osäker 

Bodde själv ett tag via soc innan så hon kunde en del 

Vill man så kan man ta reda på saker 

En fam.ma. försökt lära henne ta eget ansvar/ekonomi 

Om hon tvekat över något så har hon gogglat det 

Annars har hon frågat någon hon känner 

Orolig innan för hur flytten skulle gå 

På utslussningsboendet fick man fick man betala hyra 

Blev väldigt ensam i och med flytten, hon hade ingen 

Ingen överflyttning till nya kommunens socialtjänst 

Klarat det praktiska i hemmet sen 10-12 års ålder 

Flyttade när hon var 17 år, gjorde saker lite svårt 

Hade ungefär en månad på mig att flytta 

Svåraste var att inte ha någon som tog ett extra ansvar  

Dåvarande pojkvännens familj hjälpte henne flytta 

Flyttar runt i andra hand via kontakter i stan  
 
 
Boende och 
ekonomi  

Hyreslägenhet 

Trivs i boende, men gärna större i framtiden 

Familjehemspappan hjälpte henne hitta bostad 

Hon hittade boende själv 
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Trivs, men gärna större framöver när det blir familj 

Dåvarande pojkväns föräldrar lät dem ta över huset 

Trivs i att bo i hus, men inte i området, för isolerat 

Typ hyreslägenhet, privat uthyrare 

Nu är målet att ännu mer klara sig själv 

Ha hand om ekonomi var lätt 

Inga ekonomiska besvär och sparar till och med 

Ekonomi fungerar inte, oväntade utgifter kraschar den 

Det praktiskt är lätt 

Frågar kontaktpersonerna eller personliga ombudet 

Frågade vänner och andra om råd 

Finns inga vidare utbildningar i yrket  
 
 
 
 
 
 
Utbildning och 
sysselsättning 

Skolan var alltid prioriterad 

Trivs med jobbet 

Valde gymnasium i Uppsala för en omstart 

Hade inte sysselsättning vid flytt, senare praktik 

Inte gått klart gymnasiet eller någon utbildning efter 

Vill läsa klart gymnasiet i framtiden 

Vill jobba med människor, ex, inom förlossningen 

Aldrig haft jobb, bara praktik 

Hon fixade jobb och utbildning själv efter flytten 

Skaffat sig två yrkesutbildningar, pluggar för slutbetyg 

Tycker om sitt jobb och tar körkort bl.a. för jobbet 

Har samlat betygsdokument från IV-program 

Hade skolkat väldigt mycket 

Funderat på att kanske utbilda mig till undersköterska  

Funderar på ett program för att få sysselsättning, rutin 

Hälsan har varit hyffsat bra  
 
 
 
 
Hälsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsa och 
känslomässigt 

Psykisk hälsa ok 

Funderar på hur det kunde ha varit 

Varit deprimerad stora delar, inte idag 

Ibland känner hon sig ensam och osäker 

Äter medicin för sjukdom X annars frisk fysiskt 

Aldrig grubblat utan sett allt som erfarenheter 

Har 8 diagnoser, den psykiska hälsan så där 

Får panik när hon är ensam, påminner om barndomen 

Jag klarar mig inte känslomässigt själv 

Utan mina djur hade jag nog inte funnits idag 

Kontaktperson hjälper där hennes sociala fobi hindrar 

Har svårt att ta tag i saker 

Sämre förutsättningar om hon bott kvar hos modern Saker som de tror 
har hjälpt eller 
stjälpt 

Att hon fick rätt familjehemsföräldrar 

Soc försökte hålla ihop syskonen på födelsedagar å så 

Hade varit skönt att bli adopterad 

Det hjälpte nog att vara så liten vid placering 

Glad ofta och lätt att få kompisar 

Alltid gjort som hon själv velat 

Svårt att komma på egenskaper, envis och tålig 
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Uppföljning/eftervård är nog bra för många 

Att hennes mamma hade fått hjälp 

Viktigare att soc tar reda på hur placerade barn har det 

På ett av behandlingshemmen hade jag velat bo längre 

Soc stängde henne ute från sin lillasysters liv 

Besviken att soc inte omhändertog henne tidigare 

Tror hon vet varför hon omhändertogs  
Kunskap om 
placeringar 

Hon tog själv initiativen till flyttarna 

Vet varför hon omhändertogs 

Har ganska bra koll på varför hon har omplacerats 

Såg själv till att bli placerad 

Ser ljust på framtiden  
 
 
Framtiden och ev. 
familjebildande 

Kommer klara föräldrarollen när hon är mogen 

Vill ha ett till barn snart 

Ibland är framtiden skrämmande 

Vill ha jobb och må bra 

När hon å sambon är redo i framtiden vill hon ha barn 

Tycker om att tänka framåt, trivs bra med sitt liv 

Jobb, trivas med boende, mer kontakt biologisk familj 

De mål som beror på henne själv borde hon klara 

 

 


