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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom en kontakt på Socialstyrelsen fick vi tipset om lagändringen, som skedde för 

drygt ett år sedan, i Socialtjänstlagen 5kap 1 § sista stycket gällande barn och unga som 

lyder ”- 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”. Särskilt 

intressant är den äldre gruppen ungdomar som ska avsluta sin insats och göra entré i 

vuxenvärlden med eget ansvar. Intresset väcktes för hur det såg ut tidigare och vi har 

genom en bekant haft möjligheten till en konversation med både fosterföräldrar och de 

fosterbarn som bodde hos dem från slutet av 1980-talet till i början av 2000-talet. 

 

Fosterföräldrarna kommer just ihåg den dagen ungdomen fyllde 19 år och med det den 

upphörande familjehemsplaceringen. ”Efter de 13 år vi haft tillsammans kan vi inte bara 

slänga ut ungdomen, det självklara vi kan tänka oss ha av våra föräldrar som boende och 

ekonomiskt stöd är inte alla förunnat. Jag vände mig direkt till ungdomens 

socialsekreterare men det svaret jag fick var att placeringen var avslutad. Jag förklarade 

att ni lika väl som oss måste veta att ungdomen står helt ensam så vart har ni tänkt er att 

x ska bo och hur ska x kunna försörja sig.” Den uppfattning vi får efter att ha pratat med 

fosterföräldrarna är att socialtjänsten avsade sig ansvaret och att fosterfamiljen stod med 

dilemmat att antingen behålla kontakten med ungdomen eller låta denne bli hemlös. ”Det 

är väl klart att vi inte kan slänga ut x efter 13 år, relationen är ju näst in på samma som 

med mina biologiska barn.” Tillsammans kom fosterfamiljen och ungdomen fram med 

två lösningar till socialtjänsten. ”Antingen bor x kvar hemma till dess x har studerat 

färdigt och är självförsörjande eller så ordnar ni ett boende då alternativet skulle vara 

att vara hemlös och med det öka riskerna för tidigare erfarenheter av livet.” 

 

Fosterbarnets minne av situationen då placeringen upphörde var, ”ja, de tipsade mig om 

hemsidor där jag kunde söka bostad och så erbjöd de mig att kontakta en grupp för 
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fosterhemsplacerade barn, men det var väl det sista jag ville ha då”. Vi frågade om hur x 

kunde försörja sig? ”Ja, de sa att jag kunde kontakta vuxengruppen.” 

Denna historia får sitt slut i att fosterföräldrarna och ungdomen går sin egen väg och 

struntar i socialtjänsten och ordnade ett eget boende själva för ungdomen. ”Hade jag inte 

fått den hjälp som jag fick så vet jag inte hur det hade slutat, med största sannolikheten 

om jag inte hade haft tur hade det gått åt helvete. De förberedelser som behövs inför 

vuxenlivet var inte de bästa, själv känner jag att jag skulle ha förberetts när jag var 16 

för att klara framtiden.” 

 

Det fosterföräldrarna gjorde är inget som står i deras skyldighet. Hur går det i de fall som 

de pratas om i media där fosterföräldrarna inte visat sig vara något bra? Hur kan då 

arbetet ha ändrat sig hos socialtjänsten och vilka stödinsatser erbjuds ungdomarna då 

klivet in i vuxenvärlden görs ensamt? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur barn- och ungdomsenheten på socialtjänsten 

arbetar kring ungdomar efter avslutade insatser. Vi har valt att rikta in oss på den äldre 

gruppen ungdomar som är på väg in i vuxenlivet. 

Frågeställningarna blir följande: 

 Hur har socialtjänsten tagit till sig lagändringen? 

 Hur ser arbetet ut kring ungdomar mellan 18-21 år? 

 Vilka stödinsatser erbjuds? 

1.3 Metod 

1.3.1 Hermeneutisk undersökning  

Studien har vi valt att göra av hermeneutisk karaktär. Tre intervjuer har genomförts i 

Stockholms stad. De intervjuade har arbetat på socialtjänsten inom barn- och 

ungdomsenheten. Samtliga socialsekreterare har arbetat längre än ett år på enheten. Detta 

är en förutsättning eftersom lagändringen genomfördes våren 2008. 
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1.3.2 Metodval  

En hermeneutisk studie används när vi vill tolka och förstå någonting eller om vi vill se 

ett mönster (Backman, 1998). Vi valde intervjumetod för att på ett djupare sätt se hur 

teorin fungerar i praktiken. Genom intervjuerna fick vi möjligheten till en vidare dialog 

och en bättre helhetsbild. Vid bestämda frågor, som enkätstudie, hindras djupare svar och 

diskussionens flöde hämmas.  

1.3.4 Avgränsning 

Den offentliga utredning som ligger till grund för den lag vi har valt tar upp hela Sveriges 

barn- och ungdomsvård. Detta ledde till att vi hade ambitionen att ta upp många olika 

aspekter som länkas samman på olika sätt. Den offentliga utredningens tidigare forskning 

har vi märkt är bred, det som är relevant för vår uppsats är den forskning som handlar om 

uppföljning efter avslutad vård. Det finns väldigt lite forskning inom detta område, vi har 

därför endast följt en longitudinell studie utav en forskare. Teoridelen som består av två 

teorier kunde utföras i ett jämförande mellan olika författare och med det få en bredare 

förståelse. Vi har begränsat oss till att inte jämföra utan enbart hitta fakta om teorierna. 

Fokus ligger på att ha en samlad bred teoretisk bild för att ha möjlighet att följa den röda 

tråden. 

1.3.5 Urval 

Författarna har valt att hålla sin studie till ett område som i det här fallet har blivit 

Stockholm. Detta för att kunna se jämlikheter och skillnader. Antingen kan intervjuerna 

ge ett jämlikt och samlat svar under ett och samma styrande organ eller utmynna i 

variationer. Författarna har kontaktat enheterna via telefon. Då det fanns svårigheter med 

att få intervjupersoner valde författarna att intervjua dem som tackade ja. Författarna 

försäkrade sig om att interjuvpersonerna arbetat på arbetsplatsen längre än ett år då några 

av frågorna handlar om förändringsarbete. 

1.3.7 Vailditet och Reliabilitet 

För att uppnå validitet i studien krävs det att författarna har undersökt det de vill säga sig 

undersöka. Lyckas författarna uppnå detta finner vi studiens sanning och giltighet (Kvale, 

1997). I och med att författrana inte informerade helt om studiens syfte anser författarna 
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att svaren blivit så sanningsenliga som möjligt. Givetvis kan intervjupersonerna ljuga och 

hitta på en egen sanning men detta lämnar vi över till intervjupersonernas goda samvete.  

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Reliabiliteten anses vara hög när en 

undersökning gjord på två olika håll ger samma resultat. Tolkning påverkar reliabiliteten, 

vi människor tolka hela tiden och utifrån vårat egna perspektiv. Detta medför att vi kan 

tolka lika, likväl som vi kan tolka olika (Kvale, 1997). Det författarna kan tycka vara en 

nackdel är att det endast är dem som har tolkat. Hade ett annnat par suttit tillsammans 

hade dem kanske tolkat på ett helt annat sätt. Författarna tycker att det är positivt att de 

har varit två genom att det ger två olika perspektiv.  

1.3.6 Etiska aspekter 

Vid första kontakten i telefon med intervjupersonerna valde författarna att inte berätta 

helt om sin studie för att minimera risken med oärliga svar. Hade intervjupersonerna i 

förväg informerats om vilka frågor som skulle ställas vid intervjun anser författarna att 

risken fanns att svaren kan komma att behaga läsarna. Informerat samtycke innebär enligt 

Kvale (1997) att intervjupersonerna getts vetskapen om att deltagandet är frivilligt och att 

rätten att dra sig ur finns. Den information som gavs till intervjupersonerna var vilka 

författarna är, i vilket syfte författarna gör studien och att studien handlar om lagar, 

handläggning och förändring. Efter denna information var det upp till intervjupersonerna 

själva att välja om de ville delta eller avböja. 

 

För att skydda arbetsplatsen och individerna påvisar Kvale (1997) vikten av att 

avidentifiera känslig information. På samtliga tre intervjuer har vi börjat med att fråga om 

intervjupersonernas godkännande till att spela in intervjun. Detta för att inte glömma bort 

något viktigt och att inte blanda ihop orden. Interjuvarna har informerat 

intervjupersonerna om att banden endast kommer att avlyssnas av författarna och att dem 

kommer att förstöras efter studiens slutförande. Intervjupersonerna har också informerats 

om att de kommer att vara helt anonyma och om annan identifierande information nämns 

kommer denna att ”neutraliseras”. 
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Kvale (1997) nämner också konsekvenser som ett viktigt ord i etiska överväganden. 

Vilka konsekvenser kan studien komma att ge för intervjupersonerna och verksamheten? 

Det är av största vikt att författarna har detta i tanken under studiens gång och motverkar 

detta. I denna studie har författarna tänkt mycket på vikten att avidentifiera 

intervjupersonerna för att minska konsekvenserna för de berörda individerna. 

1.4 Disposition  

Efter ett inledande kapitel med bakgrund, syfte och metod följer lagändringens bakgrund 

i form av den offentliga utredningen av barn- och ungdomsvården i Sverige och tidigare 

forskning. Därpå följer ett kapitel om de två teorierna implementering och organisation. 

Kapitlet efter sammanfattar och jämför de genomförda intervjuerna. Detta följs upp av en 

analys av intervjusvaren tillsammans med teorierna där vi även besvarar 

frågeställningarna i vårt syfte. Avslutningsvis diskuterar vi om tankar kring uppsatsen 

och våra idéer till vidare forskning.  

1.5 Uppdelning 

Vi delade upp arbetets början med att Emma skrev om den offentliga utredningen, 

tidigare forskning, proposition, lag och bakgrund. Sara har skrivit om 

implementeringsteori och organisationsteori, sammanfattat intervjuerna och abstract. 

Tillsammans har vi gjort inledningen, intervjufrågorna, intervjuerna, transkriberingen, 

analysen och diskussionen.  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Källan till en chans 

Den 5 juni 2003 gavs statsrådet Morgan Johansson genom regeringsbeslut uppdraget att 

sammanställa ett underlag för en nationell handlingsplan för den sociala barn- och 

ungdomsvården tillsammans med en, av honom, tillsatt kommitté. Åren innan beslutet 

om utredning hade belastningen ökat inom barn- och ungdomsvården, ökningen rörde 

såväl ärendetal, insatser och kostnader. Ett intressant konstaterande var ökningen av 

insatser men minskning av vårdtider. Regeringens direktiv löd:  

”Kommittén skall enligt direktiven (dir. 2003:76) genomföra en samlad analys av mål, 

innehåll, resultat och organisation av den nuvarande sociala barn- och ungdomsvården. 

Utifrån denna analys skall kommittén eventuellt föreslå förändringar i målens utformning 

och innehåll samt hur den sociala barn- och ungdomsvården bäst bör organiseras för att 

kunna uppnå dessa mål. Hur kompetens och kvalitet skall bibehållas och utvecklas skall 

även anges. Efter att regeringen den 17 februari 2005 beslutat om tilläggsdirektiv (dir. 

2005:20) för kommittén skall arbetet vara slutfört den 1 oktober 2005.”(SOU 2005:81 s. 

3). Den utgångspunkt som kommittén hade var att effektivisera befintliga medel genom 

att frambringa de premisser som behövs för en omsorg av hög standard baserad på 

modern lärdom (SOU 2005:81). 

 

Kommittén har haft FN:s barnkonvention om barns rättigheter och barnets bästa som 

ledstjärna i utformningen av en nationell handlingsplan för den sociala barn- och 

ungdomsvården.  

Art. 3 Barnets bästa: 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 

som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar 
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för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och 

administrativa åtgärder (Barnombudsmannen, 090410). 

 

Utredningen är utformad kring en stomme som utgörs av tre mål: 

1. ”Barn, unga och deras familjer skall erbjudas tidigt stöd i sådan omfattning och av 

sådan kvalitet att deras behov av senare insatser förebyggs samtidigt som deras 

förutsättningar att utveckla sina egna resurser ökar.” (SOU 2005:81 s. 24) 

2. ”Barn och unga som behöver insatser från socialnämnden skall tillförsäkras kompetent 

utredning samt en sammanhållen, kontinuerlig och säker vård av god kvalitet som följs 

upp.” (SOU 2005:81 s. 27) 

3. ”Den sociala barn- och ungdomsvården skall i allt högre utsträckning och så långt 

möjligt vila på kunskap och beprövad erfarenhet.” (SOU 2005:81 s. 38) 

 

Utredningen har påvisat vikten av en sammanhållen vårdplanering som ska fortsätta tills 

det inte längre är nödvändigt med omsorg, trots att gällande mål redan är uppnådda. Detta 

ställer krav på konsekvent uppföljningsarbete som uppnås genom strukturerade 

utrednings- och uppföljningssystem (SOU 2005:81) 

 

Inom ramen för utredningens andra mål är kommitténs bedömning: 

”Kvaliteten i utrednings- och uppföljningsarbetet är grundläggande och avgörande för 

att vården skall ha förutsättning att bli sammanhållen och kontinuerlig. Det är därför 

angeläget att en behandlingsplan som beskriver hur målet med vården skall uppnås 

upprättas när socialnämnden beslutat om insats. Vården kan inte upphöra förrän målet 

med den är uppnått och behovet av stöd och hjälp upphört. Det behöver tydliggöras 

särskilt för flickor och pojkar som vårdats på hem för vård eller boende, särskilda 

ungdomshem eller i familjehem.” (SOU 2005:81 s. 314) 

 

Kommitténs förslag lyder som följande: 

”I socialtjänstförordningen införs en bestämmelse om att när socialnämnden beslutat om 

en insats skall en behandlingsplan upprättas som beskriver hur målet med vården skall 

uppnås samt att i socialtjänstlagen görs ett tillägg där det skall framgå att 

socialnämnden skall tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas för 
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ett barn som har varit placerat i ett familjehem, hem för vård eller boende eller särskilt 

ungdomshem.” (SOU 2005:81 s. 314) 

2.1.1 Tidigare forskning till Källan till en chans 

Gunvor Andersson har i sin bok Barn i samhällsvård (2005) samlat sin longitudinella 

studie som följer 21 barn i samhällsvård. Andersson beskriver i inledningen tidigare 

forskning av småbarns anknytning och barns utvecklande till att bli en egen individ. 

Studien startar vid första barnhemsvistelsen och har en uppföljning efter fem och 10 år. 

 

Familjehemsvården har fått mycket kritik genom åren bland annat för hur uppgifterna att 

kontrollera familjehem, att följa upp placerade barn i familjehem, och att arbeta med 

relationen mellan barn och förälder för att underlätta hemvändning sköts av kommunerna. 

Kritik har också riktats mot bristerna i utbildning och handledning till familjehemmet. 

Riksdagens revisorer har också uttryckt en åsikt att SoS borde uppmana kommunerna att 

engagera sig mer i utvecklingsprojekt. Vidare konstaterar SoS i ett regeringsuppdrag 

(Rskr 1992/93:16) att problem som belysts nästan ett decennium tidigare inte hade 

åtgärdats. Framförallt tillkortakommanden i utredningar som avgör beslut om placering, 

rekrytering och utbildning av familjehem, handläggarens kontakt med barnet, kontakt 

med föräldrarna för att underlätta relationen till barnet och en eventuell hemgång, samt 

avslutandet av en placering (Andersson, 2005). 

 

Utifrån de resultat som Andersson inhämtat påpekar hon vikten av att inte försumma de 

barn som varit under vård och som återvänder hem. De svårigheter som både barn och 

föräldrar kan komma att utsättas för kan vara svåra att hantera. För förälder kan det 

handla om att plötsligt få ett barn att ta hänsyn till, ett barn som dessutom kan vara extra 

krävande. Andersson uttrycker i sin bok att ”Det vore önskvärt att socialtjänsten tog 

större ansvar för följderna av samhällsvård, när barnen flyttar hem igen – även om det 

formellt sett inte längre är ett barnavårdsärende”. (Andersson 2005, s. 100). 

Författarinnan kritiserar det sociala systemet som mer än sällan lägger större vikt vid 

inträdandet än utträdandet inom socialt arbete (Andersson 2005). 
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En viktig faktor för att vården av barnet ska bli framgångsrik och där målet att flytta hem 

igen uppfylls, poängterar författarinnan, är en god relation mellan fosterföräldrarna och 

de biologiska föräldrarna. I de fall där hemvändandet blev framgångsrikt var 

fosterföräldrarna mer engagerade än socialarbetaren och skapade en relation med 

föräldern till barnet. De bibehöll också kontakten mellan barnet och föräldern både under 

placering och efter avslutad placering vilket underlättade betydligt (Andersson 2005) 

 

Socialarbetaren behövs inte bara som koordinator under en placering utan ska fungera 

som en samtalspartner för barnet att vända sig till både under en placering och långt efter. 

Författaren lägger därför stor vikt vid att dokumentera hela händelseförloppet för barnet 

att kunna följa senare i livet när det kanske vill söka reda på föräldrar det eventuellt 

förlorat kontakten till (Andersson 2005). 

 

I sin artikel Hur går det för barn med tidiga erfarenheter av samhällsvård? från 2003 har 

Gunvor Andersson sammanfattat sin 20 års uppföljning utav barnen. Författaren 

konstaterar att studien är svår att analysera då samtliga barn har divergerat under vården 

och fått olika erfarenheter och resultat. Författaren vill som slutsats påpeka att människor 

som genomgått familjehemsvård innehar en guldgruva av förbättringsmöjligheter som 

socialtjänsten och vårdinrättningar skulle kunna dra stor nytta av. 

2.1.2 Barns Behov I Centrum 

Som en bakgrund och fortsatt arbetssätt nämner utredningens kommitté BBIC-modellen 

som står för barns behov i centrum och är utformad i Sverige av SoS. Grunden till BBIC 

kommer från ett projekt i England, ICS, som fick sin upprinnelse i den kritik som riktades 

mot Englands familjehems- och institutionsvård. Myndigheterna införde ett stort 

forsknings- och utvecklingsprogram, som resulterade i en studie. Den studien ledde i sin 

tur fram till ett uppföljningssystem, LACS. AF är en utredningsmodell som har LACS 

som utgångspunkt. Tillsammans bildar LACS och AF det engelska systemet ICS 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Sverige fick liknande kritik som England och socialstyrelsen beslöt då att pröva delar av 

arbetet som gjorts i England. Resultatet blev BBIC som är Sveriges motsvarighet till ICS. 
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BBIC påpekar vikten av barnet i centrum, det inte bara underlättar och skapar en mer 

hållbar vårdplanering utan det kan också vara psykiskt avlastande för barnet att bara få 

vara närvarande när de vuxna diskuterar alternativ (Socialstyrelsen, 2006). 

 

BBIC illustreras av en triangel med ”sidorna” barns behov, föräldrars förmåga och familj 

och miljö. Tanken bakom triangeln är barns behov i relation till sina föräldrar och sin 

omgivning eftersom föräldrar och omgivning påverkar barnets utveckling. BBIC-

modellen skapar ett ramverk för socialarbetarnas arbete att hämta information, analysera, 

tänka och tala kring barn. Arbetet ger goda förutsättningar till en bra planering och 

uppföljning av vården (Socialstyrelsen, 2006). 

2.2 Hur har lagen förändrats? 

2.2.1 Proposition 2006/07:129 

Regeringens förslag är förenligt med kommitténs förslag. I propositionen 2006/07:129 

står det att läsa regeringens förslag som lyder ”Socialnämndens ansvar för att tillgodose 

det särskilda behov av stöd och hjälp som barn och unga kan ha sedan vård och fostran 

av dem utanför det egna hemmet upphört tydliggörs genom ett tillägg i socialtjänstlagen 

(2001:453)”(Proposition 2006/07:129 s. 50). Regeringen gör också en bedömning att 

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

efter avslutad placering kan utvecklas”(Proposition 2006/07:129 s. 52). 

 

Vården av den unga upphör ofta i samband med att han eller hon fyller 18 år och blir 

myndig. Det är inte ovanligt att den myndige söker stöd hos socialtjänsten för hjälp då 

etablerandet på arbets- och bostadsmarknaden inte ännu skett uppger Familjehemmens 

riksförbund. Det är socialnämnden som har ansvaret för barn som är placerade i annat 

hem än sitt eget för vård. Vården får inte avslutas förrän det att det inte längre är 

nödvändigt med vård och förrän målet med vården är nått. Socialnämnden har även innan 

lagändringen haft i uppgift att följa upp insatser kontinuerligt och med det också bedöma 

vilket stöd den unge kan vara i behov av efter avslutad insats (Proposition 2006/07:129). 
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För att undvika allt vanligare återplaceringar anser regeringen ”att det finns ett behov av 

att på ett tydligare sätt påtala socialtjänstens ansvar gentemot denna grupp och att detta 

bör göras genom en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453)”. (Proposition 

2006/07:129 s. 51). 

2.2.2 5 kap. 1§ SoL sista stycket 

”Barn och unga” 

”1 § Socialnämnden skall 

– verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

– i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 

gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

– med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 

tecken till en ogynnsam utveckling, 

– aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 

dopningsmedel, 

– i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den 

unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som 

kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har 

avgjorts, 

– 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. Lag (2007:1315).” 

(Notisum, 090410). 
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3. Teori 

3.1 Implementeringsteori 

Implementering syftar till att öka kunskap för att på så sätt få till ett effektivt 

förändringsarbete. Utan kunskapen riskerar effektiva metoder i socialt arbete att inte 

komma till sin rätta användning. På så sätt kan klienter få sämre stöd och hjälp. Ordet 

implementering kan beskrivas på följande sätt ”Implementering avser de procedurer som 

används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att 

metoderna används som avsett och med varaktighet” (Red. M. Roselius, K. Sundell, sid 

14).  

 

3.1.1 Implementering steg för steg 

Implementeringsprocessen börjar med att någon eller några upplever att det finns ett 

behov som inte tillgodoses på bästa sätt. Det kan betyda att nya metoder behövs eller att 

arbetssättet behöver ändras. För att få till en lyckad implementering börjas det med ett 

konstaterande att det finns ett problem som behöver åtgärdas. Att välja ut den metod som 

skall implementeras kommer efter kännedom om att det finns ett behov av förändring. 

Processen går att beskriva i sex steg; 

1. Undersöka behov av och förutsättningar för förändring – Ett viktigt motiv för 

förändring är en önskan om att kunna ge klienter bättre hjälp. Det kräver både 

kunskap om det aktuella arbetssättet som otillräckligt och en framtidssyn om vad 

som är möjligt att åstadkomma. Det allra första viktiga steget i implementering är 

att undersöka om det finns ett behov till förändring. När behovet av förändring är 

stort ökar också möjligheten för att implementeringen ska lyckas. Det är viktigt 

att se till att metoden används som det är avsett, görs inte det finns det inga 

förutsättningar att hjälpa.  

2. Förankra behovet av förändring – Här handlar det om att kunna medvetandegöra 

organisationen och närsamhället om att verksamheten behöver en förändring. När 

professionella och andra beslutsfattare är överens om att en förändring behövs är 
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det lättare för alla att känna ansvar och att samarbeta för förändringsarbetets 

bästa. Viktiga steg i denna process är att; 

 Utse en ansvarig för implementering – Den ansvarige bör helst enbart 

ägna sig åt förändringsarbetet, ansvara över att organisationen och 

kommunen blir medvetna om problemet och att det är en förändring som 

behövs för att kunna komma till rätta med det. Den som är ansvarig 

hjälper även till med att analysera varför nuvarande metoder inte är 

tillräckliga, ge stöd i att implementera den nya metoden och stödja 

professionella att använda sig av metoden i sitt arbete. 

 Informera om att implementeringsarbetet är en långsiktig process – Detta 

sker i tre etapper. Till en början bör man visa på de förändringsbehov som 

finns, att den nuvarande verksamheten inte är kapabel till att nå de mål 

som finns. I den andra etappen gäller det att skapa engagemang för 

förändring. I sista etappen är det viktigt att visa på möjligheterna med att 

implementera nya metoder och att det finns förutsättningar för att det kan 

bli en normal del av verksamheten. 

  Använda sociala marknadsföringsstrategier – Kommersiella 

marknadsföringsmetoder som används för att underlätta 

verksamhetsutvecklingen inom socialtjänsten. När nya metoder 

presenteras på ett meningsfullt sätt ökar sannolikheten för en lyckad 

implementering.  

 Undersöka var förutsättningarna för förändring är bäst – Även om 

personalen är överens om att förändring av arbetssättet behövs kan det 

arbetsklimat som råder förhindra det. Om förutsättningarna för ett 

förändringsarbete är dåliga kan det vara bättre att avvakta och istället 

arbeta med att förbättra förutsättningarna.  

 Utveckla närsamhällets (kommunens) beredskap på förändring – Det är 

viktigt att hela organisationen förstår varför en förändring behövs, och inte 

enbart den grupp som är direkt berörda. Att tillexempel informera både 

skola och polis om den förändring som sker kan ge ökat stöd i arbetet.  

3. Välja ut en metod och planera genomförandet –  
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 Identifiera en ny metod som bättre kan tillfredsställa behoven 

 Fatta beslut om att införa en specifik metod baserad på lokala 

förutsättningar 

 Mobilisera organiskt stöd 

4. Utbilda i den nya metoden – När det är beslutat om att implementera en ny metod 

bör det ske en utbildning av berörd personal. Hur utbildningen ser ut bestäms av 

olika faktorer så som  

 Kärnkomponenterna 

 Urvalet av professionella 

 Utbildningen 

5. Stödja när metoden börjar användas – I det här skedet är det arbetsledningen som 

har en viktig roll för att förändringsarbetet ska lyckas. Anställda kan börja känna 

oro över den förändring som sker och ser inte de långsiktiga vinsterna utan ser 

istället merarbetet som kommer på kort sikt. Det är viktigt med handledning för 

det ordinarie arbetet och uppföljning av behandlingstrohet.  

6. Varaktigt vidmakthållande av den nya metoden – När nu metoden är 

implementerad i organisationen är det viktigt med det långsiktiga arbetet med att 

garantera att metoden fortsätter att användas. Det är av stor vikt att detta arbete 

inleds redan i punkt 1, det är svårt att hålla fast vid en metod om man inte lyckas 

redan från början (Red. M Roselius, K Sundell, 2008). 

3.2 Organisationsteori 

Vad är organisationsteori? Vi börjar med att beskriva vad organisationer kan vara. Det 

finns fullt av olika organisationer i våra liv. Det kan vara till exempel skola, sjukhus, 

kyrka, fabrik och armé. Vi utbildar oss i skolan, tas om hand på sjukhuset när vi är sjuka, 

kanske gifter vi oss i kyrkan och möjligtvis börjar vi arbeta på en fabrik senare i livet. Vi 

präglas ständigt av dessa, då det finns dagligen i våra liv (Abrahamsson, Andersen, 

2000).  
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Organisationsteori är olika teorier om hur en organisation styrs och är uppbyggd. De 

teorier vi kommer att ta upp är den rationalistiska organisationsteorin, den klassiska 

systemteorin och lite kort om den byråkratiska teorin.  

 

Enligt den rationalistiska organisationsteorin, handlar det i huvudsak om deras upptäckter 

för effektivisering av industriarbete. Den klassiska teorin var däremot styrande i sin natur. 

Därför har den varit utgångspunkten inom human relationsskolan och systemteori, som 

utger sig för att vara mer vetenskapliga. De beskriver organisationer ”som de verkligen 

fungerar”. Moderna företagsteorier ägnar sig mest åt att försöka förklara hur ledarskap, 

ideologier och gruppdynamiska metoder kan användas för att öka de anställdas lojalitet, 

motivation och produktivitet. Det kan sägas att den rationalistiska organisationsteorin och 

den klassiska systemteorin är sina motsatser. Den förra betonar att någon eller några 

skapar en organisation i syfte att nå ett eller flera mål. Organisationerna skulle vara så 

produktiva och effektiva som möjligt. Det skulle vara bästa man på varje plats, en 

uttagning för varje arbetsuppgift infördes för att se vem som var bäst lämpad. Den 

sistnämnde; systemteorin, betonar däremot att målet eller målen inte fungerar som 

underlag för studier av organisationer. Målet är att få arbetarna att må så bra som möjligt, 

bli mer motiverade och på det sättet bli mer effektiva, utan att stå med piskan över dem, 

som i den rationalistiska organisationsteorin. Ett exempel är en chef som gjorde ett 

experiment på sina anställda. Genom att höja ljusstyrkan på ena sidan fabriksgolvet och 

sänka på andra sidan, för att se om de på den starka ljusstyrkan producerade mera. Det 

visade sig att båda hade varit lika effektiva, pga. att de kände sig behövda och att någon 

brydde sig om dem, genom det här experimentet. 

 

Armén är en väldigt stor organisation och de har en hierarki, som är väldigt stark och 

karaktäriserar den byråkratiska teorin. Alla vet exakt vad det är de ska göra och hur det 

skall göras, samtidigt är det väldigt viktigt att alla vet hur och vad de ska göra för att 

organisationen ska fungera över huvudtaget. När nya problem uppstår faller systemet 

sönder, för ingen vet hur och vem som ska lösa det. Då är det viktigt att det går snabbt att 

bygga upp nya problemlösningsmallar, som även fungerar i framtiden (Abrahamsson, 

Andersen, 2000).  
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Dagens samhälle präglas av en ständig förändring. Organisationer förändras i takt med 

omvärlden, de måste ständigt samspela med de förändringar som hela tiden sker i 

samhället. De anställdas erfarenhet och kompetens är en av de viktigaste tillgångarna för 

att få till ett bra förändringsarbete i en organisation. För att få framgång i organisationen 

gäller det att engagera så många anställda som möjligt i förändringsarbetet (Angelöw, 

2001). Bo Ahrenfelt (2001) tar upp förändring i en organisation av första ordningen. Det 

beskriver han som en förändring av systemet, en övergång från ett inre tillstånd till ett 

annat utan att systemet i sig förändras. Arbetet i organisationen ser i princip likadant ut 

sen tidigare, det är enbart en förnyelse som sker, en förnyelse och förbättring av det 

arbete som redan finns.  

 

Barbro Nilsson (2004) tar upp fenomenet förändring i organisation på ett strukturinriktat 

sätt och menar att det som är utmärkande är utomliggande faktorer som styr 

organisationens utformning och individens handlingar i arbetet. Organisationen ses som 

en del av ett större samhällssystem och beroende av det. Anpassningen till omgivningen 

bidrar inte nödvändigtvis till att arbetet blir mer effektivt, utan istället mer legitimt till 

omgivningen. Förändringen kan även ske på så sätt att det ska anpassas till samhällets 

krav och behov. Utifrån detta synsätt framhålls vikten av att organisationen avspeglar den 

omvärld i vilken den verkar. Det är här viktigt att kunna läsa av organisationens 

omgivning för att anpassa verksamheten utifrån det. Förändringen kan ske på två olika 

sett. Antingen så framställs förändringen som naturlig och spontan och sker mer eller 

mindre av sig själv. Det kan även vara så att det är ledningens roll att uttolka omvärldens 

krav och anpassa verksamheten till dessa. Då är det ledningens roll att samordna och 

fördela resurser, utforma en passande struktur till omgivningens krav och att upprätthålla 

samförstånd och enighet i organisationen.  
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4. Sammanfattning av intervjuerna 

Vi kommer här kort att gå igenom de större frågorna från varje intervju och delge dem i 

en sammanfattad version vad som har sagts, blandat med citat och sammanfattning med 

våra egna ord. 

4.1 Information om lagändring 

Intervjuperson ett säger sig att hon har hört talas om lagändringen, men kunde inte riktigt 

placera när i tiden. Personalen har ett stort ansvar för att själva ta reda på hur det ligger 

till med lagarna. ”… Oftast går det ut till enhetscheferna via mail. Vi ringer också ganska 

ofta till stadsjuristerna och förhör oss så att vi är up to date.” 

 

Intervjuperson två säger sig känna till paragrafen men känner inte till att det är en ändring 

som har uppkommit eller när den skulle ha uppkommit, men tycker att lagparagrafen ses 

som en självklarhet i deras arbete ”… Det har egentligen känts som en självklarhet ända 

sedan jag började jobba här. Inte att vi egentligen har använt oss av själva lagrummet… 

Det finns med i riktlinjer och det känns självklart när man skriver en utredning att vi gör 

olika typer av bedömningar.” Intervjuperson två säger också att information om 

ändringar kommer från enhetschef, och att det även diskuteras på APT. 

 

I intervju tre framkommer det att personalen har ett visst eget ansvar när det gäller 

ändringar av lagar. ”Nu har vi börjat prenumerera på ”socialnet”, så nu kommer 

informationen komma därifrån. Men annars är det vissa socialsekreterare en speciellt i 

barngruppen och en i ungdomsgruppen som har intresse av forskning och lagar som 

håller mer koll och sätter ut sådana saker på mail.” Det framkom även här att 

lagändringen inte kändes till. ”… Nej, jag visste inte att det var inskrivet i lagen, men det 

är väl jättebra.” 

4.2 Hur är ni organiserade? 

Både intervjuperson ett och tre beskriver att det har en mottagningsgrupp som tar den 

första kontakten och för ärendet vidare till en utredande socialsekreterare om en 

utredning blir aktuell. Samtliga intervjupersoner uppger att det är uppdelade i barn och 
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ungdomsgrupp. Intervjuperson ett beskriver sin organisation ”Sen ett och ett halvt år 

tillbaka har vi en barngrupp 0-11 och en ungdomsgrupp 12-19. Vi har en till liten 

mottagningsgrupp som organisatoriskt hör till barnenheten och sen har vi tre personer 

och dels lite resurser som vi kan använda till insatser som egna insatser här i 

stadsdelen.” 

 

Den andra intervjupersonen uppger att de omorganiserar på arbetsplatsen, ”Vi har en 

enhetschef, en samordnare, sen är vi 4,5 handläggartjänster, 2 i ungdomsgruppen och 2 i 

barngruppen, 1 familjehemssekreterare, 75 % tjänst i familjerätten. Nu är det så att vi 

håller på att organisera om så att det ska vara en socialsekreterare som tar hand om alla 

familjehemsplacerade barn.” 

 

Tredje intervjupersonen tar upp försörjningsaspekten och att den är enskild, ”Vi är barn 

och ungdomsgrupp, jag handlägger 13-21 år. Då är det både utredning, insats och 

uppföljning. … Vi har mottagningsgrupp också som tar emot dem första samtalen. Vi har 

en mottagning för barn och ungdom. Så har vi en mottagning för försörjningsstöd 

också.” 

4.3 Efter avslutad insats 

Arbetet med ungdomen efter avslutad insats är individuellt menar intervjuperson ett. 

Insatser så som uppföljning, samtal, träningslägenhet och familjebehandling kan 

erbjudas. ”… Det är ju sällan de bara flyttar hem, vi kan erbjuda familjebehandling och 

insatser utifrån, men det kan påverka relationer…” ”… Det finns ungdomar som är så 

pass mogna och talbara så att de själva ansöker om viss hjälp…” Intervjuperson ett säger 

att de oftast är de själva som försöker motivera ungdomen att få fortsatt hjälp och/eller 

stöd. Många ungdomar tänker ofta att nu räcker det. Intervjuperson etts arbetsplats har 

hand om ungdomar upp till 19 år och säger att många ungdomar behöver kontakt även 

efter det. Då krävs det möten med den nya handläggaren på vuxenenheten under en 

längre tid för överslussning. ”… Fast nu är det vid arton och ett halvt då som dem ska 

börja komma in… Eftersom det också är viktigt med kontinuitet i relationer… Det ska 

överlämnas liksom ju så att man lär känna nya handläggaren och så…”  
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I intervju nummer två framkommer det att insatser såsom kontaktperson, kontaktfamilj, 

nätverksmöten och familjebehandling kan erbjudas efter avslutad insats. Vem som oftast 

tar kontakt med socialtjänsten för hjälp efter avslutad insats är svårt att svara på, då det 

skiljer sig mellan socialtjänsten, ungdomen själv eller föräldrarna. Ett samarbete finns 

mellan ungdomsgruppen och vuxengruppen. ”När jag började här så, var väl inte det, vi 

har upparbetat ett samarbete, eftersom det under hösten och våren inte var helt färdigt 

vilken enhet ungdomen tillhörde…” 

 

Under intervju tre framkommer det att praktik, träningslägenhet, möten med 

försörjningsstöd kan erbjudas efter avslutade insatser. Oftast är det socialsekreterarna och 

föräldrarna som tar initiativ till stöd och hjälp efter avslutad insats. ”… Det är stor 

skillnad vid 18 år tycker jag ändå, för då börjar det ställas mycket större krav på 

individen att man är vuxen, så där blir det ändå en markant skillnad, men vi har ansvaret 

till 21.” Handläggaren är med ungdomen på de första mötena med försörjningsstöd för att 

hjälpa till med information och pappersarbete och att få en relation med den nya 

handläggaren.  

4.3 Förändringar i arbetssättet 

Förändring i arbetet på grund av lagändringen kan det inte påstås vara tycker 

intervjuperson ett. Det har varit en förändring i arbetssättet under flera år. ”… Vi jobbar 

ju med barn och ungdomar som faktiskt behöver en viss stöttning och extra omsorg som 

sagt. Och det har varit flera avslutade placeringar där de bara har stängt det som vi har 

hållit på med och det har varit upp till klienten själv att söka om de ska ha någonting 

efter och det gör inte våra ungdomar…” Ständiga försök till förbättringar pågår, 

förändringar kommer att ske på så sätt att bland annat samarbetet med vuxenenheten ska 

bli bättre. Tidigare har flera av insatserna varit inköpta från andra kommuner och det 

fanns då mer att välja mellan. Det har till stor del avslutats då praktiken finns och 

behandlare också. ”… Och dem har ofta jourverksamhet man kan ringa dygnet runt både 

för ungdom och förälder, det är ett tajtare koncept än det vi kan erbjuda från 

stadsdelen…” 
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Intervjuperson två menar att skolgången är någonting som blir lidande för individen när 

det gäller tillfällig placering. Att börja i en ny klass är ingen idé eftersom man ska tillbaks 

till det egna hemmet eller flytta från familjehemmet. ”… Så det hade varit bra med en 

jourskolgång under tiden. Men det är inte socialtjänstens ansvar. Det finns ju insatser att 

köpa som är privata, men de är väldigt, väldigt dyra. 

 

Mycket förändringar sker på arbetsplatsen hos intervjuperson tre. Rutiner har införts ”… 

Alla skrev utredningar på olika sätt… Nu skriver alla utredningar på samma sätt, 

yttranden likadant och dem ser likadana ut och du får belöning från den sekreterare 

istället för som förut då som ständigt var arg…” Personalomsättningen har blivit mycket 

högre sedan tidigare. Tidigare har familjebehandlare funnits, efter ett glapp på cirka ett 

halvår är ny på väg in.  

4.4 Hinder, möjligheter och förbättring kring lagändringen 

Hinder kan vara att ungdomen själv inte är så positiv till fortsatt stöd och hjälp om de har 

varit placerade under en längre tid, menar intervjuperson ett. Ofta vill ungdomarna bara 

flytta hem och har en bild av att allt ska vara bra. ”… Man har en smekmånad där allting 

går bra… Sen så kan man ju försöka motivera men ja, det kan ju vara en svårighet…” 

BBIC är någonting som håller på att införas på arbetsplatsen. Det hjälper till att bryta ner 

och titta på varje behovsområde som behövs jobbas med. Förbättring med 

kontaktpersoner ses som önskvärt. ”… Sen kan man ju tänka sig variation alltså jag 

tänker på våra kontaktpersoner till exempel som ju väldigt ofta använder någon sorts 

slentrianmässig förebild för unga stökiga killar… Dem är i 20-30 årsåldern tränar lite 

kampsport och så har vi killar som har problem med våld, det är inte en perfekt insats…” 

 

”… Det blir som en tolkningsfråga om vem som har ansvaret. Men det reds ju alltid ut.” 

Hög arbetsbelastning ses som ett stort hinder på intervjuplats två. ”… Allting tar väldigt 

lång tid, det är väldigt mycket planerande. Det är hela tiden den konflikten att vi måste 

göra saker väldigt snabbt och sällan blir det bra när man måste göra saker väldigt 

snabbt. Dem insatserna som har blivit bra har fått ta längre tid.” 
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En otillräckligt upparbetad öppenvård är ett stort hinder, anser intervjuperson tre. ”… I 

många fall när ungdomen flyttar hem till föräldrahemmet och inte till en 

träningslägenhet så kan föräldrarna behöva mycket stöd… Det ser jag lite grann som ett 

hinder…” Möjligheterna ser ljusa ut eftersom placeringar är dyra och flytta hem en 

individ gör istället att du sparar in på de pengarna. ”… Så om du sparar in 3000 kronor 

per dygn så blir det billigt om man ska stoppa in två kontaktpersoner istället på det…” 

Tid och pengar ses här som ett stort hinder att klara av att jobba på det allra bästa sättet.  
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5. Analys utifrån teorier och tidigare forskning 

5.1 Inledning 

Då vi endast har intervjuat tre personer i vårt arbete är det svårt att kunna generalisera de 

svar vi har fått fram, då dessa tre personer inte talar för socialtjänsten över hela landet. 

Men då vi ofta fick liknande svar under intervjuerna anser vi att det ger en viss 

indikation. Vi kommer i analysen att använda oss av en hermeneutisk metod som bygger 

på att förstå andra människor genom att tolka deras språk och deras handlingar. Vi ska 

försöka se helheten och ställer helheten i samband till delar och pendlar mellan del och 

helhet för att nå fram till en så komplett förståelse som möjligt (Patel & Davidsson, 

2003). Vi kommer att dela upp analysen utifrån tre större frågor och använder oss av citat 

från intervjuerna och analyserar utifrån tidigare forskning, organisationsteori och 

implementeringsteori.  

5.2 Varför en lagändring och hur har ni tagit till er den? 

Det kan konstateras utav våra intervjuer att ingen av de intervjuade känt till lagändringen. 

Dock uppger de att de alltid varit så att de har arbetat på det sättet. Det framkom i en av 

intervjuerna att man inte arbetar så mycket utifrån lagen, utan istället följer kommunens 

riktlinjer som för dem är det väsentliga. Kanske är det så att lagändringen tillkommit för 

att försäkra att alla arbetar med uppföljning. På alla offentliga arbetsplatser är det alltid 

någon som får ansvaret till att informera om ändringar, oftast enhetschefen. Hur kommer 

det sig att ingen känner till förändringen? 

 

”Det har egentligen känts som en självklarhet ända sen jag började jobba här. Inte att vi 

egentligen har använt oss av själva lagrummet, däremot har det ju funnits med… det 

finns med i riktlinjer och det känns självklart när man skriver en utredning att vi gör 

olika typer av bedömningar.” 

”äh, asså jag är inte säker på hur, jaaa, inte exakt när lagändringen gjordes. Men aa, det 

känns som en ganska självklar lagparagraf.  nej inte att den, ja asså jag känner ju till 

den, men inte just att det är en ändring.” 
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Då kommunerna och arbetsgrupperna själva sätter upp riktlinjerna kommer arbetssättet 

alltid att variera om vi jämför olika arbetsplatser. Det gemensamma för dessa 

arbetsgrupper är att följa lagrummet. Hos vem ligger ansvaret att ändra arbetet efter vad 

som står i lagen? Av intervjuerna framkommer det att ansvaret ligger hos enhetschefen. 

En av intervjupersonerna uppger att de prenumererar på socialnet, ”Nu har vi börjat 

prenumerera på ”socialnet”, så nu kommer informationen komma därifrån. Men annars 

är det vissa socialsekreterare en speciellt i barngruppen och en i ungdomsgruppen som 

har intresse av forskning och lagar som håller mer koll och sätter ut sådana saker på 

mail.” En annan intervjuperson berättar att de kontaktar stadsjuristerna för att hålla sig 

uppdaterade. Denna fråga kan bara konstateras vid en ytterligare studie om ansvar. 

Kanske hade vi haft ett tydligare svar om vi inriktat oss på att intervjua ledningen då det 

är kommunens eget ansvar att utforma sitt arbete. Har de resonerat så att detta redan står i 

deras riktlinjer att följa upp avslutad insats och med det inte förändrat något i 

arbetssättet? Detta kanske föranledde att informationen om lagändringen uteblev? 

 

Då bakgrunden till att en utredning gjordes var att den svenska barn- och ungdomsvården 

visade på fler antal ärenden och insatser och högre kostnad kan det konstateras att bättre 

information om lagar och lagändringar bör ges till de aktuella personer som arbetar med 

detta för att vara ”up to date”. 

 

Arbetsrutinerna på de arbetsplatser vi har intervjuat har ändrats sedan lagändringen, men 

det ska poängteras att det inte har skett på grund av lagändringen. ”Arbetssättet 

överhuvudtaget har ju förändrats under de här åren. Det pågår ju någon sorts ständiga 

försök till förbättringar.” Att höra att det alltid försöker nå en förbättring kan kanske 

medverka till att små lagändringar gör sig påminda på ett eller annat sätt. Det går inte 

bara att se till eftervården utan se från början till slut. Ändras rutinerna från början av 

insatserna kanske detta påverkar slutet. ”När jag började så var väl rutiner fridlysta. Vi 

har arbetat upp jättemycket kring dokumentation och sådana saker som det inte fanns 

tidigare.” 
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Det konstaterande som görs i den offentliga utredningen och en sammanbunden 

handläggning tas själv upp av en av intervjupersonerna, ” vi håller på och jobbar rätt 

mycket vi ska ju hålla på med att inventera BBIC … jobbar rätt mycket med att utforma 

våra planeringar mer tydliga, mer konkreta så att de blir mera tydligt för alla … 

ungdomen och föräldrarna och insatsgivaren vad jag ska jobba med.” 

 

De hjälpande steg vid implementering som tas upp i teoridelen har inte tagits med i 

analysen på grund av att någon vidare arbetsrutinsförändring inte skett. 

5.3 Hur är ni organiserade i arbetet kring de ungdomar som ska 

ta steget ut i vuxenlivet? 

Hur ser då det effektiva arbetet ut kring vår målgrupp? Insatserna i form av stöd och hjälp 

för ungdomarna tillgodoses i ungdomsgruppen. Samtliga intervjupersoner uppger att de 

har ett samarbete med den aktuella gruppen för ungdomen om det fortfarande är i behov 

av en kontakt med socialtjänsten även om det är ett ganska nytt arbetssätt. ”När jag 

började här så, var väl inte det, vi har upparbetat ett samarbete, eftersom det under 

hösten och våren inte var helt färdigt vilken enhet ungdomen tillhörde. Så har man en 

handläggare för ungdom och en handläggare för arbete med bistånd…” En annan av 

intervjupersonerna uppger ur dennes erfarenhet av arbetet med ungdomar att gärna flera 

av de aktuella personerna runt en ungdom ska vara med på samarbetssamtalen och stötta. 

”Det är stor skillnad vid 18 år tycker jag ändå, för då börjar det ställas mycket större 

krav på individen att man är vuxen, så där blir det ändå en markant skillnad, men vi har 

ansvaret till 21.” Steget in i vuxenlivet kan vara oerhört stort. Kanske bör socialtjänsten 

arbeta mer för att förbereda ungdomen för kommande ansvar. Den person vi intervjuade i 

inledningen under bakgrunden påpekar också just detta. 

 

Endast en av våra intervjupersoner berättar att ungdomsvården avslutas vid 18 års ålder 

och övergår till vuxengruppen. I vissa fall kan ungdomsvården pågå upp till 21 års ålder. 

Intervjupersonen medger att socialsekreterarna på vuxengruppen inte har så god kunskap 

om LVU och med det kan insatsen avslutas för tidigt i brist på kunskap. Vad kan detta 



26 

 

göra för ungdomen? Riskerna finns att insatsen inte fått sin fulla verkan och följderna på 

detta är högst individuella, detta kan bara påpeka vikten av uppföljning. 

 

Hur kan socialtjänstens organisering påverka arbetet och ungdomen? En intervjuperson 

har nämnt att uppdelningen av arbetsuppgifterna inte har varit satta förrän nyligen. Som 

framgår i teoridelen är det viktigt att alla vet vad deras arbetsuppgift är. Följden av att 

inte veta vem som ska göra vad blir ofta att ingenting blir gjort. Under intervjuerna har 

det framkommit att ansvaret för uppföljningen av insatserna hos socialtjänsten är luddigt. 

”Det blir som en tolkningsfråga om vem som har ansvaret. Men det reds ju alltid ut.” 

 

Kanske är det så att vår målgrupp ”unga vuxna” ska ha sin egen grupporganisation på 

socialtjänsten. Självklart kan vi konstatera att det inte är något mål att fortsätta sin 

kontakt med socialtjänsten in i vuxenlivet men om lagen ska få sin verkan för de barn 

som varit i samhällets ansvar kanske denna grupporganisation behövs. Målgruppen 

uppfattar vi har behov som är unika och ligger emellan barn och vuxen. Genom denna 

organisering kan kanske behovet av stöd och hjälp efter avslutad insats tillgodoses på ett 

mer tillfredställande sätt. Gruppen ”Unga vuxna” kanske skulle göra det svårare för 

individen att avsluta kontakten med socialtjänsten i och med att barnet får den 

stadigvarande kontakten serverad? 

5.4 Hur ser insatserna för ungdomarna ut idag? 

Av intervjuerna kan det konstateras att ansvaret för stöd och hjälp är tolkningsbar. Hos 

vem ligger egentligen ansvaret för att insatserna blir av? Har socialsekreterarna samma 

rutiner för alla klienter och gör uppföljning eller är det så att klienten själv får be om stöd 

och hjälp? Svaren från socialsekreterarna är luddiga trots att lagen säger att 

socialnämnden skall. ”Det är nog vi som oftast tänker på det. Det finns ungdomar som är 

så pass mogna och talbara så att de själva ansöker om viss hjälp.” eller ”Asså det kan 

vara både och, det kan vara både att jag gör det eller att vi gör det, eller att ungdomen 

uttrycker ett behov av det eller föräldrarna också.” Ingen av intervjupersonerna 

tillkännager någon rutin för om eller hur fortsatt kontakt ska tas, ska detta överlåtas på 

klienten eller ska socialtjänsten ta initiativ. ”Nej, det har nog varit vi och givetvis ligger 
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föräldrarna på.” Efter dessa svar kan det vara intressant att göra uppföljning på varje 

individ och se hur arbetet kring dem ser ut. 

 

De insatser som idag erbjuds är till mestadels kontaktpersoner men givetvis uppger de att 

det är högst individuellt. Som allt annat handlar arbetet med ungdomar också i grunden 

om pengar. 

 

Socialsekreterarnas hinder i arbetet finns i hela spektret. ”Man hamnar på sidospår 

liksom, man jobbar med något annat sådär som kanske inte blir riktigt vad vi har tänkt 

oss.” När de arbetar med familjer kan andra problem i familjen göras mer aktuella. 

 

Som tidigare nämnts utgör pengar en stor fråga i arbetet kring ungdomen. Insatser kan 

hämmas utav kostnaderna som kan vara för höga. Något som socialsekreterarna skulle 

vilja erbjuda är mer sammanbundna insatser. Men då detta kostar mer är detta något som 

inte ofta kommer på tal. Annat som också påverkar arbetet är brist på tid. ”Tid är ett stort 

problem, att man har så mycket ärenden och därför kanske inte kan jobba på det bästa 

sättet, nej det är absolut ett problem. ”Att tid påverkar arbetet är något som bara kan 

beklagas. Ungdomarna som är i samhällsvård är i samhället ansvar. Det är av stor vikt att 

stöd och hjälp in i vuxenlivet uppmärksammas då samhället ser ut som det gör idag med 

hög arbetslöshet och lägenhetsbrist. Vem kan försvara samhällets ansvar inför lagen på 

grund av tidsbrist? 

 

För att utveckla dagens arbete av uppföljning och insatser påvisar författaren Gunvor 

Andersson vikten av att intervjua de barn som har erfarenhet av samhällsvård. Hur gör 

våra intervjupersoners arbetsplatser sin uppföljning, gör de någon över huvudtaget? 

Denna uppföljning är av vikt för både arbetsplatsen och socialsekreterarens förbättrande 

och utveckling. 
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6. Diskussion 

Syftet med vår uppsats har varit att vi skall få en ökad kunskap om hur förändring av 

arbetssättet och hur implementering av en lagändring går till på socialtjänsten. Under 

arbetets gång har frågor väckts som utmynnat i stora diskussioner. Vi kommer här att 

diskutera några av dessa.  

6.1 Resultatdiskussion 

Under arbetets gång har vi ställt oss frågan hur medveten ungdomen är om lagändringen. 

Då det i lagen står att Socialnämnden skall tillgodose… ger detta kanske en tolkning av 

att lagen uppfylls när behovet syns. Ligger då ansvaret på ungdomen att uppvisa sina 

egna behov av stöd och hjälp? Hur medveten är då ungdomen om detta? Som 

intervjuerna visat är ansvarsfrågan oviss. Intervjupersonerna uppger att förfrågan kan 

komma från ungdomen, föräldrarna likväl som från socialtjänsten. Hur är det då med de 

barn som till större del av sin barndom varit i samhällsvård? Med den erfarenhet dessa 

barn bär med sig förväntas det då att de själva ska uttrycka sina behov av stöd och hjälp? 

Vi anser att det ska ses som en självklarhet att alla har rätt till stöd och hjälp efter 

avslutad insats. Alla är vi olika individer som uttrycker oss på olika sätt, att vara barn i 

samhällsvård väcker nog många frågor i vuxen ålder. 

 

Något vi i efterhand har insett kunnat vara en bra intervjufråga är om socialsekreterarna 

upplyser om att stöd och hjälp finns efter avslutad insats. Det som framkommer i media 

är att vi sällan blir upplyst om vilka rättigheter vi har, vilket kan leda till att vi inte får den 

hjälpen vi behöver. För barn och ungdomar är det ännu svårare att känna till sina 

rättigheter. 

 

En annan aspekt vi haft på detta ämne är hur länge lagen är verksam efter avslutad insats. 

I dagens samhälle skrivs det böcker om människors uppväxt och media tar upp 

socialtjänsten handlande från både idag och tidigare. Hur är det då med de barn som idag 

är vuxna och för över två decennier sedan varit i samhällsvård? Har dessa personer rätt 

till stöd och hjälp? Den lag som genomsyrar vårt arbete berör barn och unga så behovet 
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hos vuxna får enligt vår uppfattning tillgodoses genom ”vuxengruppen”. Men för att 

motverka detta vid vuxen ålder är det av största vikt att denna paragraf tillfredställs tidigt 

för ungdomen. 

 

Som tidigare nämnts i analysen om en ny grupp på socialtjänsten för unga vuxna ser vi 

detta som en möjlighet att kunna stödja och hjälpa de barn med erfarenhet av 

samhällsvård. Dagens vuxengrupp är från myndighetsålder upp till 65 år, detta ser vi som 

en väldigt vid grupp med olika behov som skall tillgodoses. Givetvis kan vi dra slutsatsen 

att detta kommer att bli dyrare för kommunerna men det är väl ändå staten som skall ta 

sitt ansvar för barn de hjälpt genom samhällsvård? 

6.2 Slutsats 

Vem är det egentligen som informerar socialarbetare om de nya lagarna? De 

framkommer i studien att intervjupersonerna inte känner till lagändringen. Det vi däremot 

kan se är att Stockholm har sedan tidigare haft tydliga inarbetade rutiner som stämmer 

överens med den lagändring vi har undersökt. Det vi vill avsluta med att säga är att vi inte 

ser något tydligt system på hur lagändringar propageras. Lagarna implementeras, men 

socialarbetarna som vi har intervjuat är osäkra på att de finns inskrivna i lagboken. 

Ändringar i arbetssättet görs i första hand pågrund av samhället och inte på grund av 

lagändringen. Det kan även konstateras av intervjusvaren att tid och pengar har stor 

betydelse för arbetet med barn- och ungdomsvården.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Då vi efter våra intervjuer insåg att ingen visste om att en lagändring hade kommit, skulle 

vi vilja få reda på hur kommunikationen fungerar mellan socialstyrelsen och 

socialtjänsten. Det är socialstyrelsen som ska informera om de lagändringar som sker, 

men i det här fallet verkar det inte ha fungerat. Vi skulle också vilja veta hur mycket 

arbetar socialsekreterare utifrån lagen? Jobbas det oftare utifrån kommunens riktlinjer, 

och vart i så fall ligger grunden för de riktlinjerna? Då vi i vår uppsats har fokuserat på 

själva arbetet från socialtjänstens sida hade det också varit intressant att få tala med 

personer som själva har varit i samhällsvård och få reda på hur de upplever att 

uppföljningen går tillväga.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

3. Hur är ni organiserade i barn- och ungdomsgruppen? Hur ser arbetet ut och vem 

ansvarar kring anmälan, utredning, beslut och insats? 

4. Vad tycker du om eran organisering? 

5. Känner ni till förändringen i SoL 5 kap 1§ sista stycket som kom 2008? 

6. Känner ni till bakgrunden till lagändringen? 

7. Vem informerar er om lagändringar? Hur har informeringen gått tillväga? 

8. Har ni förändrat ert arbetssätt (rutiner) i och med att lagändringen har kommit? 

Hur har i så fall arbetet förändrats? 

9. På vilket sätt hjälper ni barn och ungdom med ”stöd och hjälp” efter avslutad 

insats, vilka insatser erbjuds? 

10. Är det ni som tar initiativ till ”stöd och hjälp” eller ligger det hos 

barnet/ungdomen?  

11. Hur ser ert arbetssätt ut när det gäller åldersgruppen 19-21? Har ni samarbete med 

några eller någon form av överslussning? 

12. Vilka hinder och möjligheter finns det för er att uppfylla det som sägs i SoL 5 kap 

1§ sista stycket? 

13. Upplever ni att det finns brister i de insatser ni kan erbjuda? 

14. Finns det insatser som ni skulle vilja erbjuda men som ni av olika anledningar inte 

kan erbjuda? 

15. Vad tycker ni kan förändras/förbättras kring arbetet ”stöd och hjälp” efter 

avslutad insats? 



 

 

Bilaga 2 

Intervju 1  

1. Socionom 

2. 11 år 

3. Sen ett och ett halvt år tillbaka har vi en barngrupp 0-11 och en ungdomsgrupp 

12-19. Vi har en till liten mottagningsgrupp som organisatoriskt hör till 

barnenheten och sen har vi tre personer och dels lite resurser som vi kan använda 

till insatser som egna insatser här i stadsdelen. Sen gör vi utredningar och håller 

ansvaret för … 

4. Det fungerar bra tycker jag... 

5. Jag har hört det där och … 

6. Nej 

7. Vår enhetschef. Oftast går de ut till enhetscheferna via mail. Vi ringer också 

ganska ofta till stadsjuristerna och förhör oss så att vi är ”up to date” 

8. Nej det kan jag inte påstå att jag kan säga. Arbetssättet överhuvudtaget har ju 

förändrats under de här åren. Det pågår ju någon sorts ständiga försök till 

förbättringar. Det jag mest tänker på, som gör att jag genast ska springa och 

kopiera det här häftet efter den här intervjun och det är ju då som sagt att vi har 

upp till nitton och det är sen i höstas och dem har vi … till våran vuxenenhet och 

det har inte fungerat riktigt bra för att de har en annan syn på våra klienter. Dem 

är ju vana vid att jobba med vuxna där man liksom ska ta ett eget ansvar för 

kontakten och så vidare. Vi jobbar ju med barn och ungdomar som faktiskt 

behöver en viss stöttning och extra omsorg som sagt. Och det har varit flera 

avlutade placeringar där de bara stängt det som vi har hållit på med och det har 

varit upp till klienten själv att söka om de ska ha någonting efter och det gör … 

inte våra ungdomar. Så det där är något … peka på.  

9. Det är ju jätteindividuellt. Det beror ju liksom på hur gammal man är och 

anledningen till att det är avslutat. Vi kan ha allting från bara uppföljning bara för 

att se hur det går under en period, samtal med socialsekreterare eller om man nu 

vill kalla det för kontaktpersoner, man kan få flytta till en egen träningslägenhet 



 

 

med boendestöd om man är …lig … ålder så att det är lämpligt i fortsättning. Man 

kan få ganska intensiva hemmaplansinsatser. Vi har en kille som … flytta hem 

från behandlingshem ganska nyligen. Han … behandling via öppenvård här plus 

sysselsättning alltså praktik som vi också kan ordna plus kontaktperson. Så … ett 

helt paket med insatser från stadsdelen efter behandlingshemmet. Så det ser 

jätteolika ut efter behov. Det är ju sällan de bara flyttar hem, vi kan erbjuda 

familjebehandling och insatser utifrån men det kan ju påverka relationer. Vi 

försöker ju alltid se till att jobba för att relationer inte bryts när man är placerad 

men det finns också möjlighet att erbjuda extra hjälp för att … vi kan ha tur. Både 

under placering och efter. 

10. Det är nog vi som oftast tänker på det. Det finns ungdomar som är så pass mogna 

och talbara så att de själva ansöker om viss hjälp. Men det finns ju väldigt många 

som också inte är det som liksom inte själva tänker att… så snarare … nu är jag 

klar med det, nu är det bra så. Då är vi mera kanske … pratar för och motiverar 

till att det ska vara någon fortsättning. 

11. tidigare var det upp till 20 som vi hade och tanken är att ett halvår innan man 

fyller ska man börja kontakten med vuxengruppen. Fast nu är det vid arton och ett 

halvt då som dem ska börja komma in. Eftersom det också är viktigt med 

kontinuitet i relationer, vi kan ju … i 5-6 år … det ska överlämnas liksom ju så att 

man lär känna nya handläggaren och så. Sen är det ju också så att dem på 

vuxenenheten dem kan ju ingenting om LVU dem har inte handläggning … deras 

chef … så där har dem ett bestämt behov av att informera sig mer i och med att 19 

åringar är det fler som går över med …insatser, 20 åringar då är det betydligt fler 

som –det var väldigt få som –jag vet inte om jag har varit med om någon som har 

gått över med LVU till exempel … … 

12. Ja ett hinder kan ju vara att ungdomarna själva inte är så positiva om dem har 

varit placerade länge och så där och flyttar hem och man har ofta en bild av att nu 

ska allt bli bra, nu får jag äntligen flytta hem till mamma igen man har längtat och 

så och jag menar är man då inte på LVU utan det har varit en frivillig placering då 

kan ju …familjen bryta. … man har en smekmånad där man … allting går bra. Är 

man på LVU så har ju vi möjlighet att … vara på hemmaplan och en viss tid och 



 

 

sådär. Så det blir på något sätt en möjlighet att få … i vårt sätt. Sen så kan man ju 

försöka motivera men ja – det kan ju vara en svårighet. Sedan så har ju vi byggt 

upp rätt mycket på hemmaplan, tidigare skulle jag ha velat säga att det här med 

kostnader är ett hinder det blir ju ett hinder … vi får ju inte lova att köpa in så - 

men vi har, just nu i alla fall, rätt mycket på hemmaplan alltså både 

praktiksysselsättning och behandling och kontaktpersoner så det finns en del att 

tillgå så – så att just nu är inte det ett jättehinder. 

13. Brister – Mja det är alltid svårt att styra … jag kan ju ha en tanke … som dem 

tanke liksom. Och ibland blir det ju så jag kan ju säga till exempel att dem måste 

jobba mycket med konflikterna i familjen kanske har … våld tidigare eller nåt 

men det är ganska svårt att ta i och då kan det ju bli mera så att man jobbar med – 

man hamnar på sidospår liksom man jobbar med något annat sådära som kanske 

inte blir riktigt vad vi har tänkt oss. Vi har ju en del barn som till exempel är 

utsatta för hedersrelaterat eller skam – den här typen utav skamturer och då är det 

inte helt jättevanligt att man flyttar tillbaka till familjen men ibland så försöker vi 

med insatser som ändå handlar om att försöka bibehålla någon form av relation så 

där och det är jätteviktigt att man har fokus på det som är problemet. Men vi 

hamnar lätt i familjens alla andra problem barnpassning och ja lite allt möjligt. 

14. generellt eller eftervård? Tidigare använde vi oss av mer olika typer av inköpta 

insatser så då fanns det mer att välja på när det gäller mellanvård som det finns 

något som heter. Som bor hemma och så går man kanske i skolan en del och har 

behandling en del på dagtid då. Och dem har ofta jourverksamhet man kan ringa 

dygnet och runt både för ungdom och förälder det är ett tajtare koncept än det vi 

kan erbjuda ifrån stadsdelen det är verkligen öppenvård och kommer du då till 

exempel från ett behandlingshem så kan jag ibland tycka att det vore bra att kunna 

köpa in den typen av lite mer intensiv insats. Men den har vi i princip fått sluta 

med för nu har vi ju våran praktik och vi har ju våra behandlare och dem är inte 

riktigt lika tajta som den insatsen var till exempel så det är det första – jag menar 

det finns säkert fler som –eller jag kan säkert säga andra saker också men så är det 

ju budgetramarna sätter ju vissa gränser för – då får man försöka vara mer 

uppfinningsrik istället. 



 

 

15. jag tänker överhuvudtaget det här – vi håller på och jobbar rätt mycket vi ska ju 

hålla på med att inventera BBIC … jobbar rätt mycket med att utforma våra 

planeringar mer tydliga, mer konkreta så att de blir mera tydligt för alla … 

ungdomen och föräldrarna och insatsgivaren vad jag ska jobba med … varför och 

så där. Och där är dem här BBIC tankarna en hjälp att man verkligen bryter ned 

och tittar på varje behovsområde vad man behöver jobba med … så det kan jag 

tycka att man behöver förbättra. Sen kan man ju tänka sig variation alltså jag 

tänker på våra kontaktpersoner till exempel som ju väldigt ofta använder någon 

sorts slentrianmässig förebild för unga stökiga killar … helt med sig själva dem är 

i 20-30 årsåldern tränar lite kampsport och så har vi killar som har problem med 

våld det är inte en perfekt insats … men det är en väldigt populär insats för våra 

klienter. … man kanske kan ha någon form av utbildning, de ska ju vara lekmän 

men någon sån här kurs eller handledning kan dem behöva … vi kan ha rätt svåra 

klienter och det är inte alltid så enkelt att göra ett sånt uppdrag på ett bra sätt. 



 

 

Bilaga 3 

Intervju 2  

1. Socionom 

2. 2 år 

3. Vi har en enhetschef, en samordnare, sen är vi 4,5 handläggartjänster, 2 i 

ungdomsgruppen och 2 i barngruppen, 1 familjehemssekreterare, 75 % tjänst i 

familjerätten. Nu är det så att vi håller på att organisera om så att det ska vara en 

socialsekreterare som tar hand om alla familjehemsplacerade barn. Och det 

kommer börja nu i maj. 

4. Jag tycker att det fungerar ganska bra just nu. 

5. äh, asså jag är inte säker på hur, jaaa, inte exakt när lagändringen gjordes. Men aa, 

det känns som en ganska självklar lagparagraf.  nej inte att den, ja asså jag känner 

ju till den, men inte just att det är en ändring.  

6. Nej. (Efter bakgrundsinformation) Det har egentligen känts som en självklarhet 

ända sen jag började jobba här. Inte att vi egentligen har använt oss av själva 

lagrummet, däremot har det ju funnits med…. det finns med i riktlinjer och det 

känns självklart när man skriver en utredning att vi gör olika typer av 

bedömningar.  

7. Det är enhetschefen som informerar och det diskuteras på APT. Det kommer 

också information om det på mailen. 

8. Nej det kan jag inte säga att vi har gjort.  

9. Kontaktperson, kontaktfamilj, sen finns det olika typer av kontaktpersoner, dels 

lekmanna kontaktperson och sen kvalificerad kontaktperson. Nätverksmöten, vi 

arbetar aktivt med släkt, familjebehandling…. 

10. Asså det kan vara både och, det kan vara både att jag gör det eller att vi gör det, 

eller att ungdomen uttrycker ett behov av det eller föräldrarna också.  

11. Med arbete och bistånd? Ja det har vi. När jag började här så, var väl inte det, vi 

har upparbetat ett samarbete, eftersom det under hösten och våren inte var helt 

färdigt vilken enhet ungdomen tillhörde. Så har man en handläggare för ungdom 

och en handläggare för arbete med bistånd… När det gäller eget boende så gäller 

det arbete och bistånd. Fast det beror lite på också om man går på gymnasiet eller 



 

 

inte så är föräldrarna fortfarande försörjningsskyldiga. Går man inte på gymnasiet 

ska man ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.  

12. Oj, så stor fråga. Ja det är lite svårt att svara på. Jag försöker komma på exempel. 

Det blir som en tolkningsfråga om vem som har ansvaret. Men det reds ju alltid 

ut.  

13. Ja det kan väl vara att, att insatsen inte, asså alla insatser fungerar inte jättebra. 

Och då har vi ju regelbundna uppföljningar för att se hur insatserna fungerat.  

14. Asså när man placeras utanför det egna hemmet, äh, tillfällig placering och om 

man då bor på en annan ort så är det väldigt svårt att komma igång med sin 

skolgång, eftersom det är en tillfällig placering så blir skolgången lidande. Det är 

ju ingen idé att börja en ny klass eftersom att man sen ska göra omplacering i 

familjehem eller att man ska tillbaks till det egna hemmet. Och ibland kan vi ju 

bedöma att det här kommer bli en långvarig familjehemsplacering. Så det hade 

varit bra att ha en jourskolgång under tiden. Men det är inte socialtjänstens 

ansvar. Det finns ju insatser att köpa som är privata, men de är väldigt, väldigt 

dyra… Annars vet jag inte riktigt. Vi är ganska nöjda med våra insatser.  

15. Ja, asså det skulle ju vara, eftersom man är ganska, vi har ganska hög belastning 

jag känner att jag skulle vilja ha mer utrymme och tid för att kunna ha en mer 

planerad långsiktig uppföljning. Allting tar väldigt lång tid, det är väldigt mycket 

planerande. Det är hela tiden den konflikten att vi måste göra saker väldigt snabbt 

oh sällan blir det bra när man måste göra saker väldigt snabbt. Dom insatserna 

som har blivit bra har fått ta längre tid. 



 

 

Bilaga 4 

Intervju 3  

1. Socionom 

2. 1,5 år 

3. Vi är barn och ungdomsgrupp, jag handlägger 13-21 år. Då är det både utredning, 

insats och uppföljning. Vi har hela utan att gå vidare. Vi har mottagningsgrupp 

också som tar emot dem första samtalen. Vi har en mottagning för barn och 

ungdom. Så har vi en mottagning för försörjningsstöd också.   

4. Det här är första ungdomsjobbet som jag har, jag har jobbat med försörjningsstöd 

tidigare, så att vi har diskussioner i gruppen hela tiden om det är bra eller dåligt 

med mottagningsgrupp. Jag kan tycka att det är bra. Nackdelen är att vi bara får 

de tunga ärendena, för att mottagningsgruppen kan handlägga de lätta ärendena 

själva, vilket gör att det blir ganska tungt. Men ska jag vara ärlig så tycker jag att 

det är bra. Sen vill jag bara jobba med ungdomar, och det är jättebra att det är bara 

ungdomar. För barn är en helt annan grej tycker jag. 

5. Du menar att man ska få eftervård? Nej, jag visste inte att det var inskrivet i lagen, 

men det är väl jättebra.  

6. Nej. 

7. Nu har vi börjat prenumerera på ”socialnet”, så nu kommer informationen komma 

därifrån. Men annars är det vissa socialsekreterare en speciellt i barngruppen och 

en i ungdomsgruppen som har intresse av forskning och lagar som håller mer koll 

och sätter ut sådana saker på mail. 

8. Jätte, jätte mycket. Vi har jättehög personalomsättning. När jag började så var väl 

rutiner fridlysta. Vi har arbetat upp jättemycket kring dokumentation och sådana 

saker som det inte fanns tidigare. Alla skrev utredningar på olika sätt, man hade 

inte mer handläggare. Nu går vi alltid in och är två till en början sen när det börjar 

lugna ner sig då är det en som kanske bara har det kvar för att det är onödigt att 

sitta två i mötena hela tiden. Så har man alltid någon att bolla med. Alla skriver 

utredningar på samma sätt, yttranden likadant och dem ser likadana ut och du får 



 

 

belöning från den sekreterare istället för som förut då som ständigt var arg. Det 

var mycket stavfel och sånt  

9. Träningslägenhet, praktik, vi försöker boka in gemensamma möten med 

försörjningsstöd också för det är svårt att klara av det själv när man är så 

institutionaliserad och är van att andra hjälper en hela tiden, och ser till att det 

börjar rulla. Sen en kille som jag tänker på speciellt, han ville fortsätta träffa sin 

drogterapeut fastän han hade varit ren länge, då beviljas ju det också. Och då fick 

han behålla den som var i Uppsala för att dem har en relation. 

10. Nej, det har nog varit vi och givetvis ligger föräldrarna på. När det väl kommer 

till hemflytt så blir föräldrarna jättenervösa att det bara ska gå tillbaka. 

11. Ja, vi brukar försöka boka in och vara med på mötena. Så att det blir ju 

försörjningsstöds informationsmöte, men i alla fall så att jag och gärna 

kontaktpersonen också om det finns en sån inne hör samma saker, vilka papper 

ska in och vilka krav ställs. Så att det inte bara är en enda person det är ett väldigt 

mycket information på ett möte som kan snurra till det rätt bra. Det är stor 

skillnad vid 18 år tycker jag ändå, för då börjar det ställas mycket större krav på 

individen att man är vuxen, så där blir det ändå en markant skillnad, men vi har 

ansvaret till 21.  

12. Hinder är att vi inte har tillräckligt upparbetad öppenvård ännu. Det är någonting 

som håller på att byggas upp nu. För att i många fall när ungdomen flyttar hem till 

föräldrahemmet och inte till en träningslägenhet så kan föräldrarna behöva 

mycket stöd också för att dem kanske har… Det ser jag lite grann som ett hinder. 

Men annars är möjligheterna bra, därför att placeringar är dyra så om man säger 

att man ska flytta hem någon så är det ju ett sätt att spara pengar. Så om du sparar 

in 3000 kronor per dygn så blir det billigt om man ska stoppa in två 

kontaktpersoner istället på det. Så det ses som möjligheter.  

13. Det är självklart att det finns, men jag kan inte bara komma på vad. Ja det är väl 

kanske att det skulle vara lättare med praktik. Jag tycker att det är 

administrationen som är krånglig. 

14. Träningslägenhet skulle jag vilja erbjuda mycket mer och så skulle jag vilja ha 

mer sammansatta insatser, mer, att man kan stoppa in, jag saknar 



 

 

familjebehandlare jättemycket. Det har vi haft tidigare men dem har slutat och 

nya är på väg in. Det har väl vart ett glapp på ett halvår nu, det skulle jag vilja ha 

mycket av. Sen den kvalificerade kontaktpersonen som vi har det är en kille och 

där känns det som att det skulle behövas minst en kille till, och sen skulle vi 

behöva en tjej också, för tjejer som flyttar hem från institution.  

15. Det är nog det att jag vill ha större tillgång till fler professionella i öppenvård, 

som hör till stadsdelen. Pengar förhindrar åt andra hållet, inte när någon ska hem 

utan när någon ska ut. Det är när någon behöver placeras som pengar är ett 

jättestort problem, när man ser att barnet måste placeras och så blir det nej, nej, 

nej, för att det är dyrt. När någon ska hem då är aldrig pengar ett hinder för att 

dem insatserna är så mycket billigare än vid placeringar. Tid är ett stort problem, 

att man har så mycket ärenden och därför kanske inte kan jobba på det bästa 

sättet, nej det är absolut ett problem.  


