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Ingress 
Forskning har visat på otillräcklig stabilitet för barn som placeras i samhällsvård. Denna 

studie analyserar bristande kontinuitet i placeringar av barn i olika åldersgrupper. Byten 

av vårdmiljöer, sammanbrott och återplaceringar illustrerar hur en stor andel av barnen i 

svensk samhällsvård erfar instabilitet såväl in i som ut ur samhällsvården.  

Inledning 
Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för att barnets behov blir tillgodosedda (6 

kapitlet 2 § Föräldrabalken). Samtidigt har samhället ett övergripande ansvar för att barn 

inte far illa. I vissa fall innebär det att barn får stöd och skydd i samhällsvård utanför 

hemmet.  

Ett sätt att bedöma hur väl samhällsvård fungerar är att studera hur vården genomförs, 

t.ex. om den är stabil eller om den avbryts oplanerat i vad som kallas sammanbrott. Det 

finns studier som visar på samband mellan sammanbrott och negativ utveckling för barn 

t.ex. vad gäller ökning av beteende- och emotionella problem (Newton m.fl. 2000) samt 

sämre långsiktiga prognoser (Vinnerljung & Sallnäs 2008). Två studier i Sverige 

fokuserar primärt på sammanbrott. En omfattade barn i ålder 0-17 år som 

fosterhemsplacerades i tre kommuner 1988 och 1989 (Jönsson 1995) och en omfattade 

större delen av de 13-16 åringar i Sverige som påbörjade samhällsvård 1991 (Vinnerljung 

m.fl. 2001). Det saknas med andra ord nyare studier i Sverige som visar på sammanbrott 

för yngre barn. Forskning har visat att sammanbrott är vanligare för äldre barn (t.ex. 

Oosterman m.fl. 2007), men konsekvenserna för ett litet barn kan tänkas vara omfattande. 

De barn som placeras i samhällsvård har många gånger upplevt brist på stabilitet och 
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förutsägbarhet vilket kan motivera att barn inte, utan att det finns starka skäl för det, ska 

behöva flytta mellan olika vårdgivare. Syftet med studien är att utifrån sammanbrott 

undersöka instabilitet för olika åldersgrupper av barn i samhällsvård. Studien ämnar svara 

på frågeställningarna: 

- Av vilka skäl upphör samhällsvård för barn i olika åldersgrupper?  

- Hur vanligt förekommande är det för barn i olika åldersgrupper att 

placeringar avslutas med sammanbrott? 

- Vilka faktorer samverkar med sammanbrott? 

- Hur vanligt förekommande är det för barn i olika åldersgrupper att 

återplaceras i samhällsvård efter avslutad vårdperiod? 

Tidigare forskning 
Studier om sammanbrott finns redan från 1960-talet men resultaten är inte entydiga 

(Vinnerljung m.fl. 2001, Egelund 2006, Oosterman m.fl. 2007), vilket ofta visar sig 

i forskningsöversikter. Detta beror delvis på studiers olikheter vad gäller 

forskningsdesign t.ex. definition av begrepp, urval och uppföljningstid men även 

på skillnader i kontexten t.ex. länders uppbyggnad av social barnavård, lagstiftning 

och normer. Frekvenser för sammanbrott finns beskrivna i såväl enskilda studier 

som litteraturöversikter. Vinnerljung m.fl. (2001) talar i sin litteraturöversikt om att 

sammanbrott sker i 40-50 % av placeringarna. Egelund (2006) och Oosterman m.fl. 

(2007) talar i sina respektive översikter om 20-40 % och uppemot 50 % för 

tonåringar. De svenska studierna, med uppföljningstid på fem år, anger 

sammanbrottsfrekvensen till 44 % för barn i åldern 0-17 år (Jönsson 1995) 

respektive 30-37 % för tonåringar i ålder 13-16 år (Vinnerljung m.fl. 2001). Vem 

som initierar sammanbrott har behandlas i en svensk och en dansk studie. I 

Vinnerljungs m.fl. studie (2001) är det tonåringen (44 %) därefter 

familjehemmet/institutionen (36 %) och socialtjänsten (14 %) som vanligen 

initierar sammanbrott.  Egelund (2008) finner i sin studie, med en uppföljningstid 

på fyra år, att för tonåringar i ålder 13-18 år initierade familjehemmet/institutionen 

(30 %) flest sammanbrott följt av socialtjänsten (27 %) och tonåringen (19 %).  

Faktorer som ökar risken för sammanbrott 

Att barn är äldre (Smith m.fl. 2001, Strijker m.fl. 2005, Oosterman m.fl. 2007) 

samt förekomsten av beteendeproblem (Sallnäs m.fl. 2004, Ward 2009, Park & 

Ryan 2009, Newton m.fl. 2000, Strijker m.fl. 2005, Oosterman m.fl. 2008) innebär 

en betydligt högre risk för sammanbrott. Även om tonåringar löper högst risk för 

sammanbrott finns studier som visar att små barn får erfara instabil samhällsvård i 
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form av planerade byten av vårdmiljöer (Ward 2009). Barns tidigare flytt inom 

samhällsvården är en betydande riskfaktor för sammanbrott (Vinnerljung m.fl. 

2001, Oosterman m.fl. 2007).  

 Även faktorer i vårdmiljön har visat sig samverka med sammanbrott. När det 

gäller släktingplaceringars påverkan är resultaten tvetydiga. Vinnerljung m.fl. 

(2001) och Egelund (2006) visar i sina respektive litteraturgenomgångar att 

släktingplaceringar har lägre risk för sammanbrott. Samtidigt finns studier som 

visat på marginell skillnad (Oosterman m.fl. 2007, Farmer 2008) och på ökad risk 

vid släktingplaceringar (Ward 2009). Det finns även studier som visar att 

skillnaden i sammanbrottsfrekvens mellan släkting- och familjehem inte är 

konstant utan minskar med tiden (Koh & Testa 2008). Vinnerljungs m.fl. (2001) 

studie visar att frekvensen för sammanbrott gällande tonåringar varierar beroende 

på placeringsform. Högst frekvens för sammanbrott visade små institutioner, 

därefter familjehemsplaceringar. Lägst frekvens för sammanbrott hade 

släktingplaceringar och § 12-hem. Egelund (2008) visar inga signifikanta samband 

mellan placeringsformer för tonåringar och sammanbrott. Vinnerljungs m.fl. 

(2001) och Oostermans m.fl. (2007) litteraturöversikter skildrar att förekomst av 

biologiska barn i familjehemmet, särskilt jämnåriga eller yngre än det 

familjehemsplacerade barnet, ökar risken för sammanbrott.  

 När det gäller socialarbetares påverkan på sammanbrott har tonåringens 

tillgång till en och samma socialsekreterare under placeringen visat sig minska 

risken (Egelund 2008). Egelund (2010) har i sin studie hittat såväl systemprocesser 

(kopplade till resurser) som institutionsprocesser (spridningseffekt av avvikande 

beteende- och relationssvårigheter) som samverkar med sammanbrott för 

tonåringar. Av faktorer i föräldrarnas situation är det främst äldre studier som visar 

på samband. För barn i familjehem har föräldrars missbruk visat samband med 

sammanbrott (Oosterman m.fl. 2007). Forskningen visar annars att sammanbrott 

inte kan härröras till föräldrarna (Vinnerljung m.fl. 2001, Egelund 2006). 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att samstämmiga forskningsresultat 

kring faktorer som samverkar med sammanbrott är kopplade till barnet och gäller 

främst ålder, beteendeproblem och att barn varit med om ett flertal placeringar.   

Samband mellan sammanbrott och barns negativa utveckling 

Utan att tolka in kausalitet, finns studier som visar på samband mellan negativ 

utveckling för barn och sammanbrott. Newton m.fl. (2000) visar att beteende- och 

emotionella problem kan vara en konsekvens av att barn har flyttat. Strijker m.fl. 

(2008) menar att upprepade byten av vårdmiljöer försvårar möjligheten att lösa 
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relationsproblem och minskar därmed chanserna för barn att flytta hem. 

Vinnerljung och Sallnäs (2008) visar i sin studie att sammanbrott ökar oddsen att i 

vuxen ålder dömas för kriminalitet, vistas på sjukhus för psykisk ohälsa, behöva 

försörjningsstöd samt endast ha grundutbildning.     

 I en kvalitativ studie har unga prostituerade kvinnor berättat att de upplevt att 

sammanbrott i samhällsvård påverkat deras kapacitet att utveckla förtroliga 

relationer vilket gjort dem sårbara för sexuell exploatering (Coy 2009). I Unraus 

m.fl. (2008) studie berättar vuxna, som varit placerade som barn. att sammanbrott 

varit en negativ upplevelse speglad av förlust som påverkat vuxenlivet.  

Metod 

Population 

Studien baseras på en granskning av socialtjänstakter för barn i åldern 0-16 år som 

påbörjade placering under 1 januari 2005 till 31 december 2006 i Västernorrlands 

län. Socialcheferna i de sju kommunerna har samtyckt och studien har godkänts av 

regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Kommunerna sammanställde listor över 

barn som påbörjat placering under den nämnda tidsperioden. Exklusionskriterier 

var ensamkommande flyktingbarn, privatplaceringar (ett barn bor hos någon annan 

på familjens initiativ), familjeplaceringar (barn och föräldrar tillsammans), 

utredningsplaceringar där barnet inte stannar kvar i placeringen efter utredningen 

(om barnet stannar efter utredningen ingår placeringen i studien), förlängda 

kontaktfamiljsuppdrag (barnet bor endast temporärt hos sin kontaktfamilj) och 

placeringar under 15 dagar i syfte att lösa en akut situation. Studien omfattar 213 

barn och sammanlagt 317 placeringar. Vissa barn hade flera placeringar. Figur 1 

visar köns- och åldersfördelning för barnen i studien. 

Figur 1.  

Köns- och åldersfördelning inom de olika åldersgrupperna vid placeringens start, 

n=213. 
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Resultatet redovisas utifrån åldersgrupper och placeringar. Sett till ålder vid 

placeringens start omfattar förskolebarnen 69 placeringar, skolbarnen 72 

placeringar och tonåringarna 176 placeringar. Som förskolebarn räknas 0-6-åringar, 

som skolbarn 7-12-åringar och som tonåringar 13-åringar och uppåt. I texten anges 

om det är barnets ålder vid placeringens start eller placeringens avslut som 

omnämns.  

Genomförande 

Studien är longitudinell med en uppföljningstid på två år om inte placeringarna 

avslutades tidigare eller om barnen fyllde 18 år. Valet av uppföljningstid baserades 

på att de flesta sammanbrott sker i början av vården (Egelund 2006, Oosterman 

m.fl. 2007). Barn kan förekomma vid flera tillfällen om de återkommer till 

samhällsvård eller byter vårdgivare under uppföljningstiden, vilket räknas som en 

ny placering.  

Utifrån en genomgång av litteratur kring samhällsvård har kategorier skapats 

för insamling av bakgrundsinformation om föräldrar och barn, motiv till 

samhällsvård samt information om placeringens avslut. Kategorierna har till stor 

del hämtats utifrån Sundells m.fl. (2004) kategorisering av bakgrundsproblematik 

för barn som varit föremål för insats inom socialtjänsten samt Vinnerljungs m.fl. 

studie (2001) om sammanbrott. Variabeln föregående placerings längd har mätts i 

registrerat antal dagar/30, dvs. antal 30-dagarsperioder. För att höja kvalitén på 

analysen inhämtades, i de fall det förekom sammanbrott, en kvalitativ beskrivning 

av sammanbrottet från barnets akt. Några utvalda citat används för att belysa det 

kvantitativa resultatet. Det är viktigt att komma ihåg att studien endast visar för 

socialtjänsten kända och dokumenterade uppgifter vilka inte behöver 

överensstämma med övrigas upplevelser av händelseförloppen.  
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Barnens akter har lästs med start från de utredningar som föranledde 

placeringarna vilka väl sammanfattade familjernas tidigare problematik och 

kontakt med socialtjänsten. I de fall utredningar hänvisade till tidigare dokument 

har även dessa inkluderats. 

Statistiska metoder 

I artikeln redovisas jämförelser av procenttal mellan kategorier och för 

kontinuerliga variabler medelvärden eller fördelningar. P-värden redovisas i det 

första fallet från Pearsons Chi-2 och i det andra från Kruskal-Wallace test. 

Skillnader i andelar eller medelvärden bedöms som statistisk säkerställda då p-

värdet är mindre än 0,05.  

 För analys av faktorer som påverkar en binär utfallsvariabel har binär logistisk 

regression använts. Effekten av en variabel är då kvoten av oddset för ett visst 

utfall för barn i en kategori och oddset för samma utfall i referenskategorin, under 

kontroll av övriga variabler i modellen; se t.ex. Kleinbaum m.fl. (1982). Om 

oddskvoten i en kategori är större än 1, är oddset (och därmed sannolikheten) för 

utfallet högre i kategorin än i referenskategorin. I den ena regressionen är 

sammanbrott i placering det binära utfallet. I den andra är det återplacering. För 

varje kategori i oberoende variabler utom referenskategorin, redovisas p-värde, 

oddskvot samt 95-procentigt konfidensintervall för oddskvoten. 

Stabilitet och definitioner 

Studien har använt Vinnerljungs m.fl. (2001) definition av sammanbrott och 

Vinnerljungs m.fl. (2004) definition av återplaceringar. Definitionen av 

sammanbrott omfattar att en placering i samhällsvård avslutas plötsligt och 

oplanerat. Som tydligt sammanbrott räknas att: vårdgivaren avbryter placeringen i 

strid med vad socialtjänsten vill, att barnet rymmer eller vägrar stanna kvar i 

vården vilket leder till att samhällsvården upphör i strid med vad socialtjänsten vill 

eller att socialtjänsten avbryter samhällsvården på grund av missnöje med 

vårdmiljön. Som tveksamt sammanbrott räknas att vårdnadshavarna återkallar sitt 

samtycke till placeringen. Misstänkta sammanbrott är när det inte tydligt framgår 

hur placeringen avslutas men det av andra omständigheter i akten går att misstänka 

att det är skett ett sammanbrott. I denna studie kommer alla tre definitioner av 

sammanbrott att analyseras och i vissa fall slås dessa ihop till en utvidgad 

definition av sammanbrott.  

De barn som helt avslutar sin vårdperiod, under studiens uppföljningstid på 

två år, följs ett år efter avslutad placering för att se om flytten från samhällsvården 

är stabil eller om barnet återplaceras i samhällsvård. Som återplaceringar räknas 
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att barn inom ett år från avslutad vårdperiod återkommer i samhällsvård. 

Frekvensen för återplacering riskerar att bli hög i denna studie då de placeringar 

som avslutas är relativt korta placeringar och tidigare forskning har visat på 

samband mellan kortare placeringar och ökad risk för återplaceringar (Vinnerljung 

m.fl. 2004).  

Resultat 

Placeringar som avslutades 

Av studiens 317 placeringar pågick 24 % efter två år och 76 % avslutades inom två 

år, se figur 2. Av de 240 placeringarna som avslutades var det 52,5 % som 

avslutades helt och vårdperioden upphörde d.v.s. barnet flyttade till sina föräldrar 

eller till eget boende. Övriga 47,5 % resulterade direkt i en ny placering för barnen. 

De 240 placeringar som avslutades varade i medeltal 188 dagar. Det var inga 

signifikanta skillnader mellan åldersgrupper (p=0,310).   

Figur 2. 

Översikt över inkluderade placeringar.  

 
I grova drag kunde tre skäl för avslutade placeringar utläsas av personakterna, se 

figur 3. Dessa skäl var att barnet inte längre hade något behov av vård, det skedde 

ett sammanbrott i placeringen (utvidgade definition) eller att det skedde ett planerat 

byte av vårdmiljö. Det fanns några få skäl som inte passade i dessa kategorier. 

Planerat byte av vårdmiljö skedde i de flesta fall då barn bytte familjehem från en 

jourhemsplacering till en långsiktig placering. Det vanligaste skälet till att en 

placering avslutades var sammanbrott. Skäl till avslut varierade beroende på 

barnets ålder vid avslut och visade signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 

(p=0,000; kategorin annat utesluten). Den vanligaste orsaken till att 

förskolebarnens placeringar avslutades var att det skedde ett planerat byte av 

Studiens totala 317 placeringar.  

240 placeringar avslutas inom två år. 

126 placeringar avslutas 
helt. 

114 placering avslutas 
men övergår genast i ny 

vård. 

77 placeringar pågick 
fortfarande efter två år.  
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vårdmiljö, för skolbarn att behovet av vård upphörde och för tonåringar att det 

skedde ett sammanbrott.  

Figur 3.  

Skäl till placeringars avslut utifrån åldersgrupp vid avslut, n=240.  

 
 
Vid en placerings avslut var det vanligast att barnet återigen placerades i 

samhällsvård, se figur 4.  Det fanns signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 

(p=0,000; ’annat’ och ’eget boende uteslutna). Jämförelse mellan åldersgrupperna 

visar att skolbarnen i högst utsträckning återkom hem följt av förskolebarnen.   

Figur 4.  

Var barnen hamnar efter placeringars avslut (åldersgrupp vid avslut), n=240. 

 

Sammanbrott 

Av alla placeringar avslutades 29 % med ett sammanbrott, se tabell 1. Medelvärdet 

för antalet dagar som placeringen varade innan sammanbrottet var 171 dagar. Det 

fanns inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna i antalet dagar innan 
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placeringen bröt samman (p=0,270). De flesta sammanbrotten skedde tidigt i 

placeringen, 27 % av sammanbrotten skedde inom två månader, 53 % av inom fem 

månader och 87 % inom ett år. 

Tabell 1.  

Antal och andel placeringar som avslutades i sammanbrott inom två år från 

placeringens start, n=317. 

Sammanbrott n=317 % 

Inget  225 71 % 

Utvidgad definition  92 29 % 

               Tydligt  75 24 % 

               Tveksamt  12 4 % 

               Misstänkt  5 2 % 

 

De som påbörjade placering i tonåren erfor markant fler tydliga sammanbrott än 

yngre barn, se figur 5. Tendensen i denna studie var att tydliga sammanbrott var 

vanligare ju äldre åldersgrupp barnen tillhörde och tveksamma sammanbrott var 

ovanligt, särskilt bland skolbarnen och tonåringarna. Det fanns signifikanta 

skillnader mellan de olika åldersgrupperna gällande förekomst av sammanbrott (p= 

0,000). 

Figur 5.  

Sammanbrott för placeringar utifrån ålder vid placeringens start, n=317 

 
 

När det gäller vem som initierade sammanbrotten redovisas detta för tydliga och 

tveksamma sammanbrott. Vem som initierade sammanbrottet skiljde sig åt utifrån 

vilken ålder barnen var i när placeringen avslutades, se tabell 2. Observera att 

antalet var litet för förskolebarn och skolbarn. För tonåringar som hade flest 

sammanbrott var det vanligast (57 %) att tonåringen själv initierade sammanbrottet.  
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Tabell 2.  

Fördelningen av vem som initierar sammanbrottet.  

 Förskolebarn n (%) Skolbarn n (%) Tonåringar n 
(%) 

Totalt n (%) 

Barnet 1 (9 %) 1 (9 %)  37 (57 %) 39 (45 %) 

Socialtjänsten  0 (0 %)  2 (18 %) 4 (6 %) 6 (7 %) 

Vårdgivaren 4 (36 %) 6 (55 %) 20 (31 %) 30 (34 %) 

Föräldrarna 6 (55 %) 2 (18 %) 4 (6 %) 12 (14 %) 

Totalt 11 (100 %) 11 (100 %) 65 (100 % ) 87 (100%) 

 
Av de 30 sammanbrotten som initierades av vårdgivaren gällde 20 familjehem. 

Utifrån barnens journaler framträdde vissa mönster i orsaken till sammanbrotten. 

Det vanligaste motivet var att familjehemmet inte orkade längre. I flera fall 

framgick att familjehemmet upplevde att de signalerat detta en längre tid. Det 

andra skälet var att familjehemmet ansåg att barnet hade behov som familjehemmet 

inte kunde tillgodose och det tredje motivet var att relationer inom familjehemmet 

påverkades negativt. I några fall förkom flera av dessa mönster t.ex. att familjen 

inte orkade samt att det påverkade familjen negativt: ”Familjehemmet upplever att 

de idag inte orkar vara familjehem, det påverkar hela familjen negativt som det är 

nu”.  Det förekom även enstaka andra förklaringar t.ex. att familjehem inte orkade 

med medial uppmärksamhet.  

 Även för de 39 sammanbrotten som initierades av barnen gick det att utläsa 

mönster. Den vanligaste orsaken till sammanbrott var att barn uppgav att han/hon 

inte längre tänkte stanna kvar i familjehemmet eller vägrade åka tillbaka efter en 

”permission”. Det fanns dock exempel på att det inte var enkelt för barn att hävda 

sin ståndpunkt t.ex. ”Ida framförde flera gånger under samtalet att hon kände att 

hon inte orkade bo kvar i familjehemmet, hon var mycket ledsen och uttryckte 

dåligt samvete över att hon kände som hon gjorde”. Det var också vanligt att barn 

rymde och att de innan rymningen talat om att de inte ville stanna i placeringen: 

”Andreas talar om på ett uppföljningsmöte att han inte tänker stanna i 

familjehemmet och avviker därefter”. I några av akterna framgick att barnet gjorde 

sig själv illa (skar sig): ”Hanna skär sig och säger att hon inte vill vara kvar i 

familjehemmet” eller hotade att ta sitt liv om inte placeringen avslutades. Två barn 

uppgav sig ha blivit utsatta för övergrepp på institutionen eller i familjehemmet, ett 

fall av sexuella övergrepp och ett fall av misshandel. När detta uppmärksammades 

ledde det till att socialtjänsten omedelbart agerade och avbröt placeringen.   
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 Av akterna beskrevs sammanbrotten många gånger som dramatiska och 

plötsliga: ”HVB-hemmet vägrar låta honom stanna utan säger med omedelbar 

verkan upp platsen. Polisen har belagt honom med handfängsel och har honom 

sittande i en polisbil”. Socialtjänstens akter gav även i vissa fall beskrivningar av 

de omedelbara konsekvenserna sammanbrotten fick där ungdomar t.ex. utsatte sig 

själv för allvarliga risker i samband med rymningar. Ur en 16-årig flickas journal 

framgick det att ”fredag eftermiddag avvek Sandra tillsammans med en annan tjej 

och har under helgen farit illa när hon drogat och blivit utsatt för våldtäkt”. I en 

13-årig flickas akt framgick att flickan kommer till socialtjänsten: ”Emma berättar 

att hon under natten sov hos en kille som hon träffat i går kväll, han var ca 20-25 

år. Hon hade oskyddad sex med honom”.  

Riskfaktorer för sammanbrott 

Den logistiska regressionen gäller tydliga sammanbrott vilket grundar sig på att 

endast denna kategori av sammanbrott var tillräckligt omfattande för att fungera 

som utfallsmått i analysen. Den logistiska regressionen visade att de faktorer som 

signifikant var associerade med högre sannolikhet för sammanbrott var att barnet 

hade ett våldsamt beteende eller var tonåring, se tabell 3.  

Tabell 3.  

Logistisk regression som undersöker faktorers påverkan på sammanbrott.  

Variabel p-värde Oddskvot 95 % KI 

Barnet har tidigare varit placerat 0,100 0,588 0,312-1,107 

Barnet växte upp med förälder med psykisk ohälsa 0,431 0,755 0,375-1,519 

Barnet växte upp med missbrukande förälder 0,369 1,360 0,695-2,659 

Skäl till placering är bristande omsorg 0,120 1,755 0,864-3,566 

Skäl till placering är misshandel 0,500 0,696 0,242-1,999 

Skäl till placering är sammanbrott 0,364 0,629 0,232-1,709 

Typ av placering  
   

               familjehem (referens) 
   

               institution  0,413 0,760 0,394-1,466 

Kön 
   

              flicka (referens)    

              pojke 0,918 1,033 0,553-1,929 

Barnets ålder vid placeringens start 
   

               förskolebarn (referens) 
   

               skolbarn 0,258 1,986 0,605-6,517 

               tonåringar 0,000 10,476 3,534-31,06 

Barnet har psykisk ohälsa 0,394 0,728 0,350-1,511 

Barnet har våldsamt beteende 0,015 2,626 1,211-5,697 
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Barnet missbrukar 0,827 0,901 0,353-2,296 

 

Återplaceringar 

Återplaceringar undersöktes för de 126 placeringar som avslutades helt. Av dessa 

återplacerades 38 barn (30 %) inom ett år efter föregående placerings avslut, se 

tabell 4. Skillnader mellan åldersgrupperna var signifikanta (p=0,002) och 

förskolebarnen hade markant högre återplaceringsfrekvens än de andra 

åldersgrupperna (observera dock att de är få barn).    

Tabell 4.  

Fördelningen av återplacering utifrån barnens ålder vid placeringarnas avslut.   

 Förskolebarn n (%) Skolbarn n (%) Tonåringar n (%) 

Återplaceras 13 (59 %)  4 (14 %) 21 (28 %) 

Återplaceras inte 9 (41 %) 24 (86 %) 55 (72 %) 

Totalt 22 (100 %) 28 (100 %) 76 (100 %) 

 

Återplaceringarna var högre för de barn som avslutade sin senaste placering med 

ett sammanbrott. Av dessa barn återplaceras 48 % i dygnsvård inom ett år. Denna 

siffra var 20 % för de barn som avslutade placeringen av andra skäl. Skillnaden 

mellan dessa grupper var signifikant (p= 0,002).    

 Den logistiska regressionen visade att de faktorer som signifikant ökade 

sannolikheten för återplacering var att barnet var placerat på institution och att 

barnets placering avslutades i ett tveksamt sammanbrott (observera dock att de låga 

antalen barn skapar breda konfidensintervall och ger svagare stöd för betydelsen av 

faktorerna), se tabell 5. Att barnen var i förskoleåldern gav en hög oddskvot 

(5,004) men resultatet för den faktorn var inte signifikant vilket kan bero på att det 

var för litet antal placeringar. Placeringstidens påverkan var inte signifikant trots att 

tidigare forskning visat att kort placeringstid ökar risken för återplaceringar.  Att 

resultatet inte är signifikant beror sannolikt på att uppföljningstiden är kort vilket 

gör att alla placeringar som avslutades var relativt korta.  

Tabell 5.  

Logistisk regression som undersöker faktorers påverkan på återplaceringar.  

Variabel p-värde oddskvot 95 % KI 

Barnet har haft fler än en placering  0,080 0,349 0,107-1,135 

Föregående placerings längd1 0,268 0,953 0,875-1,038 

Barnet växte upp med förälder med psykisk ohälsa 0, 979 1,015 0,326-3,161 
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Barnet växte upp med missbrukande förälder 0,221 2,298 0,607-8,698 

Skäl till placeringen var bristande omsorg 0,480 1,641 0,415-6,494 

Skäl till placeringen var misshandel 0,418 2,092 0,351-12,48 

Sammanbrott vid avslut av placeringen    

               inget sammanbrott (referens)    

               tydligt sammanbrott 0,377 1,770 0,499-6,280 

               tveksamt sammanbrott 0,004 15,87 2,452-102,7 

Typ av placering    

               familjehem (referens)    

               institution 0,035 4,102 1,106-15,22 

Kön    

              flicka (referens)    

               pojke  0,079 0,388 0,135-1,115 

Åldersgrupp vid placeringens avslut    

               tonåringar (referens)    

               förskolebarn 0,055 5,004 0,964-25,98 

               skolbarn 0,967 0,965 0,176-5,301 

Barnet har psykisk ohälsa 0,470 1,556 0,469-5,159 

Barnet har våldsamt beteende 0,231 2,227 0,601-8,254 

Barnet missbrukar 0,368 0,488 0,103-2,327 

1. uttryckt i antal 30-dagarsperioder.  

Diskussion   
I denna studie avslutades majoriteten av placeringarna inom två år, knappt en 

fjärdedel av barnen var långsiktigt och stabilt placerade. I 29 % av placeringarna 

skedde sammanbrott och av de placeringar som avslutades var det 28 % som 

avslutades p.g.a. planerade byten av vårdmiljöer. För 30 % av de barn som helt 

avslutade sin samhällsvård skedde en återplacering. Studien visar att ett stort antal 

barn i svensk samhällsvård erfar instabilitet såväl in i som ut ur samhällsvården.  

 Andelen sammanbrott för tonåringar var, trots kortare uppföljningstid, något 

högre än i Vinnerljungs m.fl. (2001) studie. Orsaken till detta är svår att uttala sig 

om men ligger antagligen inte i uppföljningstidens längd då de flesta sammanbrott 

sker i början av vården vilket gör uppföljningstidens betydelse liten när den 

överstiger ett år. Det kan vara en faktisk ökning som skett de senaste åren då 

Vinnerljungs m.fl. (2001) studie gäller tonåringar som placerades 1991 och denna 

studie gäller barn placerade 2005 och 2006.  

 Studien bekräftar tidigare forskning om riskfaktorer för sammanbrott då äldre 

barn och barn med beteendeproblem, i det här fallet aggressivitet, hade ökad 

sannolikhet för sammanbrott. Att barnets aggressiva beteende ökade risken för 

sammanbrott kan betraktas som paradoxalt, då det kan innebära att orsaken till 
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barns behov av samhällsvård bidrar till att barnen inte kan stanna i samhällsvården. 

Att barn vanligtvis initierar sammanbrott följt av vårdgivare, föräldrar och 

socialtjänst var samma ordningsföljd som i Vinnerljungs m.fl. (2001) studie. Vad 

som inte framgår men i någon mån går att utläsa av akterna är den komplexa 

situation som omgärdar sammanbrottet t.ex. gällande vem som initierar 

sammanbrottet. Barn som befinner sig i samhällsvård är i dubbel bemärkelse 

utsatta både utifrån deras underordnade ställning i samhället och utifrån att de är 

placerade i samhällsvård. När barn ses som aktiva aktörer i sin vardag är det viktigt 

att inte betrakta dem som passiva i processen kring sammanbrott. I flera journaler 

finns beskrivet att barn påtalar att de inte vill fortsätta vara placerade eller till och 

med skadar sig för att göra sig hörda. Detta kan ses som exempel på barns utsatthet 

men även på deras sätt agera för att bli lyssnade till och kunna utöva makt över sina 

liv.  

 Studien visar att yngre barn inte per automatik har stabilare samhällsvård än 

äldre. När fokus riktas mot skäl till att placeringar upphör avslutas så mycket som 

74 % av förskolebarnen och tonåringarna sina placeringar utan att behovet upphört. 

När deras placeringar avslutas hamnar 49 % av förskolebarnen och 50 % av 

tonåringarna i ny vård. Dessa siffror visar att förskolebarns och tonåringars 

placeringar i vissa avseenden liknar varandra. Skälen till att placeringarna avslutas 

skiljer sig dock genom att tonåringarna har fler sammanbrott medan förskolebarn 

flyttas under planerade former vilket liknar resultatet Ward (2009) fick om 

instabilitet i samhällsvård för barn i England.  

 Studiens resultat för återplaceringar måste tolkas med stor försiktighet då det 

är relativt få enheter i respektive kategori. Den logistiska regressionen visade att 

faktorer associerade med högre sannolikhet för återplacering var placering på 

institution och att senaste placeringen avslutades i tveksamt sammanbrott. Att 

risken för återplaceringar är högre för barn som varit placerade på institution kan 

bero på att flera av dessa har allvarlig problematik. Att risken ökar för återplacering 

vid tveksamma sammanbrott innebär att föräldrarna återkallar samtycket till 

placeringen trots att socialtjänsten bedömer att det fortfarande finns skäl för barnet 

att stanna i samhällsvård. För de barn som då återkommer till föräldrarna innebär 

detta sannolikt att hemsituationen är densamma som när barnet placerades. 

Förskolebarnen hade hög oddskvot i den logistiska regressionen men detta resultat 

var inte signifikant. Av förskolebarnen som helt avslutade sin placering återkom en 

majoritet (59 %) i samhällsvård inom ett år. Detta i kombination med att 

tveksamma sammanbrott, som var vanligast för förskolebarn, ökade risken för 

återplaceringar väcker frågor om hur detta kan hanteras av socialtjänsten. Denna 
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studie ger inte svar på om barnens situation var sådan att det var olämpligt med en 

hemflytt eller om barnens hemsituation förvärrades efter flytten hem. Om barnen 

flyttade hem trots att hemsituationen inte var lämplig, vilket de tveksamma 

sammanbrotten skulle kunna indikera, väcks frågan om det hade varit möjligt att 

ansöka om tvångsvård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). Det kan dock vara så att barnens situation inte hade motiverat ett 

tvångsomhändertagande enligt LVU. Om så är fallet visar studiens resultat på en 

utsatthet för förskolebarn där lagstiftningen begränsar socialtjänstens möjligheter 

att verka för att ge barn en stabil uppväxt.   

Studiens begräsningar 
Generaliserbarheten i resultatet kan begränsas av den geografiska avgränsningen. 

Dock finns inga större avvikelser från den nationella statistiken. Placeringar 

påbörjade i Sverige 2006 omfattade 0-12-åringar till 40 % och 13–17-åringar till 

60 % (Socialstyrelsen 2007). Denna studie har något fler yngre barn då 46 % var 0-

12 år och 54 % var barn 13-16 år. Skillnaden kan dock bero på att Socialstyrelsens 

åldersgrupp även omfattar 17-åringar och ensamkommande flyktingbarn vilket 

leder till fler barn som tillhör tonårsgruppen.  

Implikationer för socialtjänstens praktik 
Studiens resultat visar på områden som är viktiga för praktiker att problematisera 

vid arbetet med barn i samhällsvård. Resultatet pekar på komplexiteten av 

samtycke vid placering enligt Socialtjänstlagen. Samtycke från barnens föräldrar 

och när det gäller tonårsbarn, från barnen själva, är viktigt för att undvika 

sammanbrott. Det är dock omöjligt att säga om det är ett initialt samtycke som 

saknats eller om samtycket återkallats under placeringens gång. Om det initialt 

saknats ett genuint samtycke krävs att socialtjänsten arbetar för att informera om 

frivillighet som en förutsättning för insatser enligt Socialtjänstlagen. Om samtycket 

från föräldrar och barn däremot återkallas under placeringens gång behöver 

socialtjänsten undersöka orsaken till detta.  

 Tidigare forskning har visat att sammanbrott i sig samverkar med negativt 

utfall för barn. Utifrån detta torde det vara rimligt att, i alla fall gällande tonåringar 

där sammanbrottsfrekvensen är mycket hög, informera såväl tonåringarna själva 

som deras föräldrar om risken för sammanbrott. I flera fall när familjehem initierat 

sammanbrott framkommer att de signalerat att de inte mäktar med uppdraget. Det 

är utifrån denna studie och av etiska skäl viktigt att familjehemmens signaler tas på 

allvar och bemöts för att undvika att placeringar akut bryter samman och avsevärt 

försämrar socialtjänstens möjligheter till genomtänkta planeringar.  



16 
 

 För de barn som avslutar sin placering tyder resultaten på att socialarbetare 

skall vara särskilt uppmärksamma på risken för återplaceringar om barns 

placeringar avslutas med ett tveksamt sammanbrott, om barnet varit placerat på 

institution eller om barnet är i förskoleåldern. När barn återvänder hem på grund av 

återkallat samtycke från föräldrarna, kan det vara nödvändigt för socialtjänsten att 

informera föräldrarna om risken för återplacering och vad det rent praktisk skulle 

innebära för barnet i form av byten av skola m.m.  

 En annan viktigt slutsats är att det behövs strategier från socialtjänsten att 

skapa stabilitet för placerade barn även gällande planerade byten av vårdmiljö och 

då främst för yngre barn. Likaväl som det finns flera möjliga orsaker till 

sammanbrott kan det finnas olika skäl till planerade byten av vårdmiljöer. Det 

torde vara i socialnämndens intresse att undersöka vad dessa planerade flyttningar 

beror på. Om det är brist på familjehem som motiverar jourhemsplaceringar och 

därmed en planerad flytt för barnet, krävs strukturella insatser för att rekrytera och 

behålla familjehem. Dessa strukturella insatser behöver inkludera såväl utredning 

av barns behov, matchning med lämplig vårdgivare, som initialt och långsiktigt 

stöd till vårdgivare.  

 Oavsett skäl till instabiliteten krävs att detta område uppmärksammas.  Denna 

studie har gett svar på några frågor men lämnar många obesvarade. Vissa frågor 

kan socialtjänsten analysera medan andra kräver mer omfattande kunskap utifrån 

barn, föräldrar och vårdgivare. Det är viktigt att poängtera att denna studie på intet 

sätt säger hur de inblandade upplever sammanbrottet även om tidigare forskning 

visat att sammanbrott överlag kan ses som en negativ händelse. En förhoppning är 

att fortsättningen på vår forskning ska beskriva hur de berörda definierar och 

upplever sammanbrott.  

 Ett stort tack riktas till de chefer och socialsekreterare som gjorde studien 

möjligt samt till Allmänna Barnhuset som finansierat projektet.  
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