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Förord 
Den här rapporten har tagits fram inom ramen för forsknings- och 
utvecklingsprojektet ”Förälder på avstånd” som pågick under åren 2019–2021. 
Projektet har framför allt dokumenterats genom webbsidan 
www.goteborgsregionen.se/foralderpaavstand, en film, en praktisk handbok och 
vetenskapliga artiklar. Denna rapport är ett komplement som syftar till att kortfattat 
visa hur projektet genomfördes och vad det bidrog till. Förhoppningen är också att 
inspirera till liknande arbeten inom andra välfärdsområden och i fler kommuner. 
Rapporten är författad av undertecknad, i samarbete med projektets övriga forskare 
och lokala teamledare som alla har varit nyckelpersoner i arbetet med Förälder på 
avstånd: Olivia Broström, Barbro Carlhamre, Iréne Josephson, Hannah Lindahl, Åsa 
Löfkvist, Lejla Mesinovic Klecina, Hanna Stendahl och Therése Wissö. 

Ett stort tack till alla inom socialtjänsten som gjorde detta projekt möjligt och ett 
särskilt varmt tack till de föräldrar som bidragit med sina berättelser! 

Anna Melke, fil. dr och projektledare 
Göteborg, april 2022 
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Sammanfattning 
Forsknings- och utvecklingsprojektet ”Förälder på avstånd” genomfördes under åren 
2019–2021, finansierat av medel från den statliga satsningen på tillämpad 
välfärdsforskning, via forskningsrådet Forte. Deltagande parter var FoU i Väst, 
Göteborgsregionen, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län och Institutionen 
för socialt arbete, Göteborgs universitet. Sju av de 26 kommuner som ingår i de båda 
regionerna medverkade: Alingsås, Eksjö, Göteborg, Mölndal, Stenungsund, Sävsjö 
och Värnamo. 

Projektet syftade till förbättrat stöd till föräldrar som har sina barn i samhällsvård – 
ett område som kommunerna själva, liksom utredningar och forskning, identifierat 
som bristfälligt. Projektet var designat enligt ”genombrottsmodellen”, vilket innebar 
att varje kommun skapade ett team som hade i uppdrag att initiera och testa nya 
arbetssätt. I teamen engagerades ett 60-tal nyckelpersoner från socialtjänstens olika 
enheter som möter barn och föräldrar. Förbättringsarbetet stöttades och följdes av 
forskare, som också genomförde intervjuer med medarbetare i socialtjänsten 
(fokusgrupper) och föräldrar (enskilda intervjuer) för att utforska synen på och 
erfarenheten av stöd. Forskarna tog också fram ett underlag för att synliggöra vilket 
stöd som föräldrar faktiskt fick (en enkät till ansvariga handläggare).  

Under projektet testade kommunerna ett 20-tal nya arbetssätt som bland annat 
handlade om förbättrad information, planering av umgänge och krisstöd. En 
kommun stärkte även sitt familjehemsarbete, med fokus på relationen mellan 
familjehem och föräldrar. Förutom nya arbetssätt, upplevde deltagarna att projektet 
bidrog till ett nytt förhållningssätt till föräldrar. Fokusgruppsintervjuerna (21 
fokusgrupper) med medarbetare i socialtjänsten visade att ”det tredelade 
föräldraskap” som Socialstyrelsens handböcker talar om är svårt att genomföra i 
praktiken. En framträdande bild var att det ansågs svårt att kombinera ett barn- och 
föräldraperspektiv i ärendena, liksom att det många gånger var oklart vem som skulle 
kunna stötta föräldern och på vilket sätt. I intervjuerna med föräldrar (41 individer) 
framkom en önskan om att involveras i samhällsvården, att bli betraktad som en 
fortsatt viktig person för barnet och att ha någon som var till för just föräldern oavsett 
om det handlade om praktiska frågor kring placeringen eller om de känslor den 
väckte. Inventeringen av stöd visade att nästan alla föräldrar bedöms behöva stöd, 
men att de inte får det stöd de behöver, eller att det är oklart om de får det. 

Rapportförfattarnas slutsats är att föräldrar riskerar att inte få det stöd, råd och 
hjälp som de har rätt till och inte heller bli involverade som en av tre föräldraparter 
om inte socialtjänsten förtydligar hur det ska gå till i varje enskilt ärende. Det finns 
inga kunskapsunderlag som stödjer att föräldrar generellt bör finnas på så nära eller 
så långt avstånd som möjligt under en placering – det avgörs istället av ärendets 
karaktär. Bedömningen av vilken roll som föräldern kan ha och vilket behov av stöd 
och anpassningar som finns, är en färskvara. Bedömning behöver därmed ske 
kontinuerligt inför, under och efter en placering. Vem som ger stödet bör också se 
olika ut beroende på förälderns egna resurser, i form av socialt och professionellt 
nätverk. Barnets socialsekreterare spelar en viktig roll för att i samarbete med andra 
göra en bedömning. Ibland är hen också en lämplig stödperson, men inte alltid. 
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Inledning 
Under 2019–2021 genomfördes ett forsknings- och utvecklingsprojekt i 
Göteborgsregionen (GR) och Region Jönköpings Län (RJL) i syfte att förbättra stödet 
till placerade barns föräldrar. Projektet genomfördes med medel från det statliga 
forskningsrådet Fortes utlysning för tillämpad välfärdsforskning. I båda regionerna 
hade – oberoende av varandra – frågan om stöd till placerade barns föräldrar varit på 
agendan under några år.  

I Göteborgsregionen hade initiativet växt fram efter att chefer från socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg varit på en studieresa i Norge 2015. Det arbete med 
placerade barns föräldrar som bedrevs i Norge gav inspiration (till exempel den 
nationella vägledningen, se referenslista), men satte också fingret på att något 
saknades på hemmaplan. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i 
Väst fick i uppdrag att fortsätta hålla frågan levande. Därför bjöds den norska 
forskaren Tor Slettebö in till en workshop i Göteborg och en mindre intervjustudie 
genomfördes med personal i socialtjänsten. Även dessa aktiviteter stärkte 
upplevelsen av att stöd till föräldrar var ett angeläget utvecklingsområde och att 
kommunerna behövde göra något tillsammans, för att komma framåt i en fråga som 
på intet sätt var ny utan snarare ”ett gammalt dåligt samvete”.  

I Region Jönköpings län hade frågan lyfts via framför allt två aktiviteter: en 
brukarstyrd brukarrevision och en analys av sammanbrott, det vill säga oplanerade 
avslut av placeringar. I revisionen intervjuades 33 föräldrar och ett stort antal brister 
lyftes fram som både handlade om att få vara delaktig under utredning och placering 
och om att få stöd i den nya rollen som förälder på avstånd (Karlsson & Mortensen, 
2017).  Arbetsgruppen som analyserade sammanbrott i vården menade att en del av 
dessa hade kunnat undvikas genom ett bättre samarbete mellan föräldrar och 
socialtjänst, eftersom föräldrarna i vissa fall ansågs bidra till sammanbrott genom att 
aktivt motarbeta placeringen. Det fanns också erfarenheter från ett avslutat projekt 
om föräldrar med missbruk. (Josephson, 2018).   

När projektet Förälder på avstånd startade hösten 2018 bjöds alla 26 kommuner i 
de två regionerna in, men projektledningen ansvarade för att göra ett slutligt urval 
utifrån de inkluderingskriterier som angavs i forskningsplanen.  

Deltagande kommuner 
Fyra kommuner i Göteborgsregionen deltog: Alingsås, Göteborg, Mölndal och 
Stenungsund. I Region Jönköpings län deltog Eksjö, Värnamo och Sävsjö. Det 
innebar en variation i kommunstorlek, organisation och antal placerade barn (se 
tabell 1). De två minsta kommunerna, Eksjö och Sävsjö, utgjorde ett gemensamt team 
i projektet. Förvaltningschef eller motsvarande i varje kommun skrev under ett avtal 
om deltagande vid projektstart.  
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Tabell 1. Deltagande kommuner: antal invånare och placeringsärenden1 2018  

Kommun Invånare Invånare       
0–20 år  

HVB-placeringar  
0–20 år 

Familjehems-
placeringar  
0–20 år 

Andel 
placeringar 
per invånare 
0–20 år2 

Alingsås 41 070 10 290  30 107 1,3 % 

Eksjö 17 667 4 220 26 21 1,1 % 

Göteborg 571 868 131 434 532 1 123 1,3 % 

Mölndal 68 152 17 639 61 105 0,9 % 

Stenungsund 26 503 6 995 45 57 1,5 % 

Sävsjö 11 631 3 049 15 47 2 % 

Värnamo 34 428 8 494 27 47 0,9 % 

Källa: Kolada. 

Projektdesign 
Projektet kombinerade forskning och utveckling i nära samarbete mellan forskare 
och praktiker. Nedan beskrivs först den modell som användes för utvecklingsarbetet 
(genombrottsmodellen). Därefter beskrivs forskningsfrågor och 
datainsamlingsmetoder.  

Verksamhetsutveckling via genombrottsmodellen 
Arbetet med Förälder på avstånd var upplagt enligt genombrottsmodellen (IHI, 
2003), som FoU i Väst hade god erfarenhet av från tidigare projekt. Modellen syftar 
till att bidra till förändrade och förbättrade arbetssätt och ger utrymme för 
erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Ordet ”genombrott” i modellen syftar alltså till 
att något får genomslag i en verksamhet. 
  

 
1 Antal barn och unga 0–20 år med ett fullständigt personnummer som varit placerade någon gång under 
2018. Särskilda ungdomshem som drivs av SiS finns inte med. 
2 Egen uträkning (ej Kolada) utifrån kolumn 3–5. 
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Genombrottsmodellen användes ursprungligen inom sjukvården i USA i syfte att få 
genombrott för evidensbaserade metoder. I Sverige har den använts inom såväl 
sjukvård som kommunala verksamheter och den framhålls av Sveriges Kommuner 
och Regioner som en användbar modell. I Göteborgsregionen fanns erfarenhet av 
modellen från äldreområdet, men GR har även drivit genombrottsprojekt som berör 
den sociala barnavården (svåra vårdnadstvister) och samverkan kring barn och unga 
med psykosocial problematik (Melke, 2015). 

I Förälder på avstånd använde vi oss av följande kärnkomponenter: 

Team 
Varje kommun fick bilda ett team, förutom Eksjö och Sävsjö som bildade ett 
gemensamt team. Det skulle bestå av 6–8 nyckelpersoner som var centrala för att 
åstadkomma ett genombrott i stödet till föräldrar, gärna från olika enheter och med 
olika yrkesroller samt med en blandning av chefer och medarbetare. Teamen kom att 
se olika ut, men de flesta bestod av personer som representerade enheterna 
familjehem, utredning, barn och unga/placering och vuxenenhet. I Göteborg och 
Stenungsund bestod teamet framför allt av chefer medan övriga främst utgjordes av 
operativ personal. Göteborgsteamet kom också att ha fler deltagare än övriga, cirka 15 
jämfört med övriga som bestod av runt 10 personer. På grund av personalomsättning 
var endast hälften av teamdeltagarna med under hela projekttiden.  

Teamens uppdrag var att fungera som motor i kommunernas förbättringsarbete, 
det vill säga att ta fram idéer om vilka förändringar som skulle testas och att sedan se 
till att så skedde samt följa upp hur det blev. Några team tillsatte arbetsgrupper som 
drev enskilda idéer. Teamen träffades en gång i månaden. 

Teamledare 
Varje kommun utsåg också en teamledare som hade i uppdrag att koordinera teamets 
arbete samt vara nyckelperson gentemot projektledningen (forskarna). Denna person 
skulle ha mandat att leda teamet och gärna ha vana av projektledning. Hen skulle 
också ha tid inom sin tjänst för uppdraget. De utsedda teamledarna arbetade som 
verksamhetsutvecklare, processledare, metodhandledare, förste socialsekreterare och 
enhetschef. Under det första året bytte Alingsås teamledare vid två tillfällen med 
anledning av att personerna lämnade sina tjänster i kommunen, men i övrigt var det 
samma teamledare under hela projektperioden. De hade alla en gedigen erfarenhet av 
socialt arbete: De hade varit verksamma som socionomer i genomsnitt runt 20 år och 
alla utom en person hade haft arbetsuppgifter som berör placerade barns föräldrar i 
minst ett decennium.  

Kunskapsunderlag 
Den kunskap som ska få genombrott ska vara väl underbyggd. Inom vissa fält handlar 
det om att införa specifika evidensbaserade metoder, men i det här fallet handlade 
det om att lyfta kunskap om föräldrar till barn i samhällsvård mer generellt eftersom 
det inte finns några specifika metoder som har forskningsstöd. Ett enklare 
kunskapsunderlag sammanställdes och teamen uppmanades att använda det i 
uppstarten, som ett underlag för diskussion och reflektion.  
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Lärandeseminarier 
En gång i halvåret träffades alla team i vad som kallas för lärandeseminarier (LS). Då 
samlades alla deltagare i teamen samt forskarna för en heldag tillsammans, ibland 
också med inbjudna gäster. Syftet var att ge utrymme för kunskapspåfyllning, 
inspiration och erfarenhetsutbyte inom och mellan teamen. Två av 
lärandeseminarierna (LS3 och LS4) fick genomföras digitalt på grund av covid-19-
pandemin. Detta var inte optimalt då det försvårade utbytet mellan teamen och 
dämpade känslan av att delta i ett större sammanhang. Lärandeseminarierna var 
upplagda så att första delen (oftast förmiddagen) ägnades åt föredrag och andra 
delen (oftast eftermiddagen) åt att teamen diskuterade hur de kunde ta med sig 
föreläsningstemat i sitt förbättringsarbete. Det gavs också möjlighet att utbyta 
erfarenheter med deltagare från andra team (till exempel alla barnsekreterare runt 
ett bord, alla familjehemssekreterare runt ett annat). 

Tabell 2. Lärandeseminarier 1–5 

LS 1: augusti 2019 Uppstart med övernattning (lunch till lunch). Föreläsning om 
förbättringsvetenskap, tid för teamen att vaska fram idéer och sortera 
dem efter två axlar: förväntad nytta och förväntad svårighetsgrad. 
Därefter utformade teamen en handlingsplan för en av de idéer som 
ansågs vara till stor nytta och någorlunda enkel. Dagarna innehöll också 
inslag som syftade till att lära känna övriga deltagare både i det egna och 
i övriga team; att bygga gemenskap. 

LS 2: januari 2020 Fokus på hur föräldrar upplever det tredelade föräldraskapet. Forskarna 
redovisade från genomförda intervjuer, en av författarna till den 
brukarstyrda brukarrevisionen redogjorde för resultat från den liksom 
egna erfarenheter och föreningen Qrut3 var inbjudan för att berätta hur 
de arbetar med individanpassat och intensivt föräldrastöd till mammor 
som lever med kriminalitet, våld och beroendeproblematik. Qrut jobbar i 
par där en stödjare är professionellt utbildad medan den andra har egen 
erfarenhet av att ha haft sitt barn i samhällsvård.  

LS 3: augusti 2020 Fokus på familjehem och HVB-personalens roller i det tredelade 
föräldraskapet. Ett erfaret familjehem berättade hur de såg på 
samarbetet med föräldrar och hur de stöttat föräldrar på olika sätt under 
årens lopp. En utbildare i ”Ett hem att växa i” berättade om det innehåll 
som handlar om föräldrar och en behandlare från Gryning Vård AB 
berättade hur han jobbade med att engagera föräldrar under barnets 
vistelse.  

LS 4: januari 2021 Fokus på föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar och vilka 
anpassningar som krävs för att ge förutsättningar för dem att vara 
delaktiga. Projektledaren för Familjelyftet4 som drivs av Attention delade 
erfarenheter från arbetet där socialsekreterare och föräldrar identifierat 
behov av kompetenshöjning och nya arbetssätt. En föräldrastödjare från 
Parenting Young Children5 berättade om hur de stöttar föräldrar och 
vilken skillnad stödet gjort för föräldrars möjlighet att vara 
umgängesföräldrar alternativt heltidsföräldrar. 

LS 5: oktober 2021 

(framflyttat från augusti 
pga pandemi) 

Avslutning där forskare och de sex teamen presenterade resultat från 
arbetet och där teamen fick utvärdera och blicka framåt. Syftet var att 
känna stolthet över vad som uppnåtts, dela erfarenheter och få energi att 
jobba vidare med frågan långsiktigt. Deltagarna fick sätta upp mål både 
för socialtjänsten/kommunen (vad ska ha hänt om tre år?) och för sig 

 
3 http://qrut.se/ 
4 Läs mer om Familjelyftet på https://attention.se/  
5 https://www.pyc.se/ 
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själva i den professionella rollen (om ett halvår – vad ska jag ha gjort då 
eller vad vill jag påminna mig själv om då?). Deltagarna fick skriva brev 
till sig själva som skickas till dem i april 2022. 

PGSA-hjul 
Teamens förbättringsarbete har strukturerats enligt PGSA-hjulet6, det vill säga 
genom att dokumentera faserna Planera, Genomföra, Studera och Agera för varje idé 
och om möjligt snurra flera varv med varje idé. Dokumentationen har samlats i en 
gemensam digital plattform som teamledare och forskare haft tillgång till. 
Teamledarna har därmed haft möjlighet att följa varandras arbete även skriftligen. 

Projektledning och expertgrupp 
Projekt- och expertgrupp har varit en och samma och bestått av forskarna Anna 
Melke, Göteborgsregionen, FoU i Väst; Therése Wissö, Institutionen för socialt arbete 
vid Göteborgs universitet och Iréne Josephson, Kommunal Utveckling vid Region 
Jönköpings län. Annas expertis handlar om förbättringsarbete och implementering, 
Therése om socialt arbete med familjer och Irénes om inflytandefrågor och 
utvecklingsarbete.  

Projektledningens ansvar var att hålla ihop projektet, planera innehåll och 
kommunicera förväntningar på teamen samt stötta dem. Det skedde genom en 
kontinuerlig kontakt med teamledarna och gemensamma möten varje månad. 
Inledningsvis genomfördes teamledarmötena i respektive region var för sig, men på 
grund av pandemin övergick de till att bli digitala. Därmed uppstod möjligheten att 
ha gemensamma möten, vilket gav ett mervärde inte minst i den region där de bara 
var två teamledare. Mötena fyllde flera funktioner: dels att erbjuda ett kontinuerligt 
processtöd där både forskare och teamledare kunde bidra med tankar kring de 
dilemman som uppstod, dels att hålla sig à jour med hur projektet framskred både 
generellt och i varje kommun. I samband med lärandeseminarierna sågs forskare och 
teamledare också under en heldag för att summera alternativt planera seminariernas 
innehåll samt stärka teamledarrollen och lära känna varandra. Dessa dagar ägnades 
åt PGSA-hjul, tidslinje, programlogik, ledarskapsteori och problemträd. 

De enskilda forskarna besökte också teamen och deltog i lokala aktiviteter som de 
bjöds in till, till exempel presentation av projektet i lednings- och personalgrupper 
och temadagar. De ordnade också seminarier kring frågor som teamledarna önskade 
få draghjälp i: en föreläsning med Qrut för vuxenheter och en föreläsning om kris för 
föräldrastödjare. 

 
6 På engelska PDSA: Plan, Do, Study, Act. 
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En annan form av processtöd var att genomföra en inventering av befintligt stöd i 
varje kommun. Detta material sammanställdes och lämnades till teamen som 
underlag för fortsatt arbete. Underlaget påvisade vilket stöd ansvariga 
socialsekreterare rapporterade att föräldrarna fick, vilket stöd de ansåg att 
föräldrarna behövde med mera. Det gav också siffror på hur många barn som hade 
föräldrar i Sverige och i livet, det vill säga hur många föräldrar som potentiellt skulle 
kunna få ett stöd. Någon sådan systematisk uppföljning hade tidigare aldrig 
genomförts. 

Avslutningskonferens 
Den avslutande konferensen som syftade till nationell spridning genomfördes digitalt 
via Zoom i januari 2022 (med cirka 250 inloggade deltagare). Det var en halvdag där 
såväl forskning som förbättringsarbete redovisades. En förälder med egen erfarenhet 
deltog också i samtal med en chef från socialtjänsten i en av kommunerna.  

Övrigt 
Ett antal aktiviteter genomfördes under projektets gång för att sprida insikter och 
preliminära resultat. Förhoppningen var att inspirera andra kommuner att jobba 
med frågan och att väcka intresse för slutresultaten. Det handlade om regionala 
seminarier (cirka 100 deltagare i Göteborgsregionen och 50 i Region Jönköpings län) 
och medverkan vid Socialchefsdagarna, Mötesplats IFO, Föreningen FoU Välfärds 
konferens, Skolfam- och Familjehemskonferensen samt webbinarier anordnade av 
Sveriges Kommuner och Regioner, Socialstyrelsen och SUF Kunskapscentrum. Det 
handlade också om en film, en webbsida som lever kvar och en praktisk handbok som 
planeras att färdigställas under våren 2o22 (och läggas ut på webbsidan).  

Forskning 
Forskningen bestod av att följa teamens arbete, det vill säga att utvärdera och 
analysera förbättringsarbetet, samt att utforska föräldrars och socialarbetares syn på 
befintligt och önskvärt stöd. En vetenskaplig artikel är i skrivande stund publicerad, 
flera befinner sig på manusstadiet och ytterligare planeras att färdigställas under 
2022. Artiklarna kommer att vara tillgängliga på webben (så kallad open access), 
men övergripande resultat presenteras också i denna rapport. 

Förbättringsarbetet 
Studien av förbättringsarbetet syftade till att öka kunskapen om hur 
genombrottsmodellen kan användas i socialtjänsten. Var detta ett upplägg som 
bidrog till ett genombrott för föräldrars rätt till råd, stöd och hjälp när deras barn är i 
samhällsvård? För att besvara denna fråga användes teamens material (bland annat 
PGSA-hjul), dokumentation av teamledarmöten och lärandeseminarier. Dessutom 
genomfördes fokusgrupper med socialarbetare (en per kommun och år; sammanlagt 
7x3 intervjuer). I fokusgrupperna deltog medarbetare och chefer från olika enheter 
inom socialtjänsten, till exempel enheter för mottagning, utredning, placering (ofta 
kallad barn och unga), familjehem, öppenvård/utförare och vuxen/missbruk. Det var 
teamledaren som ansvarade för att sammankalla lämpliga deltagare. Sammantaget 
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deltog ett 50-tal socialarbetare varje år i fokusgrupper. Vissa av dem var 
återkommande deltagare, andra deltog bara enstaka år. Fokusgrupperna varierade i 
storlek, mellan en handfull och drygt tio deltagare. Vissa deltagare var nyanställda 
medan andra hade flera decenniers yrkeserfarenhet. I den här rapporten används 
några citat från fokusgrupperna för att illustrera våra resonemang. Citaten har 
renskrivits något för att bli mer lättlästa, till exempel har oavslutade meningar och 
upprepningar tagits bort. 

Under den sista månaden av projektet genomfördes också en enkät och en 
fokusgrupp med teamledarna. Några citat är hämtade från dessa material. 

Föräldrars upplevelser 
Eftersom det endast finns ett fåtal svenska studier där föräldrar med barn i 
samhällsvård får komma till tals var syftet med intervjuerna att öka kunskapen om 
deras upplevelser och önskemål. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga det 
fanns en intervjuguide, men också öppenhet för att förälderns berättelse fick styra. 
Intervjufrågorna handlade om förälderns uppfattning om bakgrunden till 
placeringen, synen på vilket stöd hen fått och vilket stöd hen önskat. Intervjuerna 
blev också ett underlag till kommunernas förbättringsarbete genom att de ringade in 
viktiga områden som sedan återkopplades till teamen. Föräldrarna rekryterades 
genom brev som nyckelpersoner i varje kommun skickade till de föräldrar som de 
hade kontaktuppgifter till, i alla aktuella ärenden våren 2019. Teamen hjälpte också 
till att sätta upp affischer i väntrum och på offentliga platser i kommunen. Alla 
föräldrar som hörde av sig och som uppfyllde inkluderingskriterierna, det vill säga att 
ha minst ett barn placerat av deltagande kommuner och att kunna genomföra en 
intervju på svenska, erbjöds en intervju.  

Målet var att intervjua tio föräldrar per kommun/team vid tre tillfällen med ett 
drygt halvårs mellanrum för att även fånga vad som hände över tid och hur det 
eventuellt påverkade behov och upplevelse (sammanlagt 60x3 intervjuer). Detta mål 
gick dock inte att uppnå, dels därför att så många föräldrar inte hörde av sig till oss, 
dels därför att vi inte lyckades behålla kontakten med alla över tid. Sammanlagt har 
vi analyserat intervjuer med 41 enskilda föräldrar. De flesta föräldrar intervjuades 
enskilt, men fyra föräldrapar ville intervjuas tillsammans. Ungefär hälften av dem har 
vi intervjuat två eller tre gånger, men hälften tappade vi kontakten med och vi fick 
kännedom om att tre av dem hade avlidit. En person tackade nej till att bli intervjuad 
en tredje gång. Sammanlagt har vi ett material som omfattar ett 70-tal intervjuer. 

Intervjuerna gav ett rikt och varierat material. Det var framförallt mammor som 
hörde av sig till oss, men tio av intervjupersonerna är pappor. Den yngsta föräldern 
var runt 20 och den äldsta i 60-årsåldern. Medianåldern vid första intervjun var 41 
år. Föräldrarna hade erfarenhet av såväl frivilliga placeringar som tvångsvård och 
åtminstone ett av de egna barnen var placerat vid första intervjutillfället, men flera 
föräldrar hade även hemmavarande barn. I några fall flyttade barnen hem under 
intervjuperioden. De placerade barnens ålder varierade också stort: från spädbarn till 
tonåringar.  

I rapporten använder vi citat från intervjuerna för att illustrera resultaten. För att 
föräldrarna inte ska kunna identifieras har vi tagit bort eller ändrat vissa detaljer. Vi 
har också renskrivit dem så att de ska bli lättlästa. Dessa ändringar är gjorda med 
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varsamhet, så att betydelsen inte påverkas. Föräldrarna har fått fiktiva namn utifrån 
en namnlista som inte återspeglar personens ålder eller ursprungsland, för att 
ytterligare skydda deras identitet. 

Socialtjänstens syn på föräldrar och stöd 
En del i analysarbetet handlade om att öka kunskapen om hur personal inom 
socialtjänsten ser på föräldrar till placerade barn, på det stöd de får och på det stöd 
de borde få. Detta är viktigt att uppmärksamma eftersom det kan hjälpa oss att förstå 
varför föräldrar inte får det stöd de har rätt till. Vidare kan en sådan analys visa på 
eventuella skillnader mellan föräldrars och socialarbetares uppfattningar. Som grund 
för analysen användes de 21 fokusgruppsintervjuerna, men även svar från den 
inventering som gjordes via en digital enkät i varje kommun, då socialsekreterare 
svarade på frågor om de ärenden de ansvarade för. Inventeringen gjordes årligen och 
täckte sammantaget in cirka 700 ärenden. Med utgångspunkt i detta material skrev vi 
en vetenskaplig artikel som är publicerad och tillgänglig via webben (Wissö, Melke & 
Josephson, 2021). I artikeln identifieras ett antal olika sätt som socialarbetare 
använder sig av när de talar om föräldrar till placerade barn, samt hur sätten att tala 
eventuellt påverkar det stöd som föräldrar får.   



   

15 (49) 

Förälder på avstånd 2019–2021 

Att vara förälder på avstånd 
Vad har föräldrar rätt till? 
Placering i familjehem eller särskilt hem för vård och boende (HVB) sker när barnets 
eller ungdomens behov av vård och omsorg inte kan tryggas i hemmiljön. 
Utgångspunkten är att placeringen ska vara frivillig och sker då med stöd av 
socialtjänstlagen, SoL. Vård kan också beredas med stöd av lagen om vård av unga, 
LVU, om en förälder och/eller ungdom över 15 år inte samtycker till vården.  

Föräldra-barnrelationen regleras på några olika ställen i svensk lagstiftning. Enligt 
barnkonventionens artikel 8 har barn rätt till sin identitet, sitt namn och sina 
släktförhållanden. Enligt artikel 9 ska barns rätt till att regelbundet upprätthålla ett 
personligt förhållande till och direkt kontakt med föräldrar respekteras så länge det 
inte strider mot barnets bästa. Barnets rätt att träffa och/eller ha kontakt med sina 
föräldrar regleras också i föräldrabalken (kap 6, § 15), socialtjänstlagen (kap 6, §1) 
och LVU (§ 14). I socialtjänstlagen fastslås också att socialnämnden ska lämna 
föräldrar råd, stöd och annan hjälp som de behöver (kap 6, § 7), liksom att de ska 
samtala med vårdnadshavare och uppmärksamma barnets relationer till anhöriga 
(kap 6, § 7b). 

Socialstyrelsen använder termen det tredelade föräldraskapet för att beskriva hur 
samarbetet mellan socialnämnden – det vill säga i praktiken barnets 
socialsekreterare – föräldrar och familjehem eller institutionspersonal förväntas gå 
till (Socialstyrelsen 2018; 2019; 2020). De beskriver att socialnämnden har en viktig 
roll som samordnare i det tredelade föräldraskapet och att det till exempel innebär 
att eftersträva samsyn, gemensamt hitta lösningar på frågor som rör barnet, stötta i 
föräldrarollen och i kontakten med dem som vårdar barnet. 

Det tredelade föräldraskapet i praktiken 
De kommuner som valde att delta i projektet hade konstaterat att de inte var 
tillräckligt bra på att involvera och stötta föräldrar. Det var också en bild som befästes 
i den inventering av stöd som vi genomförde via en enkät till alla socialsekreterare 
som ansvarade för ett placeringsärende liksom i fokusgruppsintervjuerna.  

Socialsekreterarna i fokusgruppsintervjuerna hade många tankar om vilka hinder 
det är som behöver överkommas om det tredelade föräldraskapet ska realiseras på ett 
bättre sätt. Det handlade till stor del om att nå fram till föräldrar på ett annat sätt, att 
anstränga sig för att upprätthålla kontakt och att lyckas förmedla vilket stöd som 
finns och varför det skulle gynna föräldern att ta emot det. Men det handlade också 
om att se till att det finns ett utbud – och att utnyttja det.  

Socialarbetarna gav uttryck för det som studier av social barnavård brukar 
understryka: att det är svårt att vara den som både ska skydda ett barn och stötta en 
förälder – att ta ett barn från någon och sedan ge tröst. Ändå kan vi i det här arbetet 
konstatera att det är så det riskerar att bli: Ansvaret för hela familjen hamnar i knät 
på socialsekreteraren som dessutom upplever att det knappt finns tid att följa upp 
barnets situation, än mindre då att ta hand om de vuxnas många frågor och behov 
eller att förklara på ett sätt som begripliggör situationen och stödet. Många ansåg att 
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det tog mycket tid att förklara för föräldrar och att det var svårt. En del menade att 
det i sig kunde bidra till att föräldrar drog sig tillbaka: 

Jag tänker att det också kan vara ganska otydligt för föräldrar vad det är de behöver 
förändra, kanske ibland när slutprodukten är klar och vi har gjort våra utredningar och 
vårdplaner att det kan vara svårt för dem att utläsa vad är det som behöver hända hos 
mig för att mitt barn ska komma hem så att de kanske ger upp lite tänker jag. 
(Fokusgrupp 7, 2019) 

I de fokusgrupper som genomfördes beskrevs uppdraget i relation till föräldern 
genomgående som utmanande och socialsekreterarna underströk även ibland att de 
var barnets sekreterare, inte förälderns. Det tolkar vi som att de inte såg det som sitt 
primära ansvar att få det tredelade föräldraskapet att fungera, men de identifierade 
också (alltmer) att det var ett grundproblem att ingen annan heller gjorde det. I 
citatet nedan resonerar en socialarbetare kring vad som händer när föräldrar hör av 
sig efter några år och vill vara delaktiga: 

Man har en förälder som ringer och… månaderna går. Det finns ingen… om man tänker 
föräldrars önskemål, det finns ingen mottagare av dem. Det saknas en funktion inom 
socialtjänsten, det saknas en pusselbit. Vi har barnsekreterare, vi har utredare, vi har 
barnet och familjehemssekreterare, men vem är mottagare för föräldrars önskemål? […] 
Om det fanns en funktion som tog emot föräldrars önskemål, som stöttade föräldrars 
önskemål, det skulle inte betyda att alla barn skulle kunna flytta hem för många 
föräldrar har så stora svårigheter, men vi skulle ha en helt annan ingång i att jobba med 
hemflytt i de ärenden där det kanske fanns en möjlighet och vi skulle kunna göra 
föräldrar delaktiga och stötta dem på ett helt annat sätt än vad dagens organisation kan. 
(Fokusgrupp 1, 2021) 

De föräldrar som involverades och stöttades beskrevs av socialarbetarna vara de som 
aktivt krävde det, men en vanlig beskrivning var att många föräldrar var rädda för att 
ta emot hjälp eftersom de saknade tillit till socialtjänsten eller för att de inte riktigt 
förstod vad stödet handlade om eller varför det erbjöds. Som citatet nedan visar 
uppfattade socialarbetarna ofta att föräldrarna var osäkra på om stödet skulle hjälpa 
eller stjälpa. På motsvarande sätt beskrev de att föräldrarna kunde känna så inför att 
berätta om sin situation; en rädsla för att saker skulle vändas mot dem. 

Ja, men jag tänker det här, det sociala arbetet som vi ändå jobbar med, det är ingen 
checklista som vi kan sitta och liksom ”nu ställer jag den här frågan och då är den klar”. 
Då hade det här arbetet varit väldigt enkelt, om man bara hade haft ett formulär att 
fylla i för det handlar ju om att vi möter både föräldrar och barn i alla möjliga olika 
känslor, tankar, situationer, och att få frågan ”önskar ni stöd?” – ja det är ganska enkelt 
att svara nej på den. Som förälder kan jag tänka mig att man undrar ”vad innebär det?”, 
”vad kommer jag att säga ja till?” om man inte får veta konkret vad det är vi menar. 
Kommer det innebära att mitt barn får vara placerat ännu längre? Kommer det 
innebära att mitt barn kommer hem tidigare? Jag tänker att det finns så många andra 
frågor som sätter igång i föräldrarna när dom får en sådan fråga. (Fokusgrupp 7, 2019) 

En motsatt bild var att föräldrar inte var intresserade av stöd därför att de tyckte att 
det var bra som det var. 

…men vi vill ju att dom ska ringa till oss också. Det är ju inte så att man vill säga att ”du 
ska inte ringa” för vi vill ju att dom ska ringa om de får funderingar eller om det är nåt 
de undrar i placeringen. För det är ju både i överväganden, men också i samband med 
den här kontakten att [man kan säga] ”jag tror att du skulle vara hjälpt av att ha den här 
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kontakten framöver, från öppenvården”. Men, många gånger är det vi som ser behovet 
av stöd men de är väldigt nöjda. (Fokusgrupp 6, 2019) 

Några diskuterade att det kunde vara en känslig fråga att som socialsekreterare aktivt 
söka upp en förälder som inte hört av sig på länge – de upplevde att kollegor kunde 
avråda dem och att de själva också kunde bli oroliga över att ”väcka den björn som 
sover”. Det fanns en oro för att en sådan kontakt skulle kunna ställa till det för barnet 
eftersom man såg framför sig att det skulle kunna leda till att föräldern började kräva 
saker som inte var till barnets bästa, saker som det kunde bli svårt att stoppa. 

De socialarbetare som arbetade i öppenvården beskrev i flera kommuner att de 
hade få uppdrag i placeringsärenden. De jobbade med föräldrar fram tills att en 
placering blev ett faktum, men sedan upphörde uppdraget. En förklaring som lyftes 
var att det vid det laget inte längre fanns någon tro på att föräldern kunde förändras 
och att det därför inte ansågs relevant att bevilja mer stöd. Det tolkar vi som en syn 
på stöd som något som måste leda till att ett problem blir löst genom en viss 
begränsad insats, inte som något som kan behövas under en lång tid och som kan 
vara värdefullt för familjen även om förälderns svårigheter består. En annan 
förklaring som diskuterades i fokusgrupperna var att det var svårt att motivera 
föräldrarna till att ta emot stöd eftersom socialsekreterarna själva inte visste vad som 
fanns att erbjuda:  

A: Nej det har jag ju inte gjort för det finns ju inget stöd att ge dem, så då kan jag ju inte 
motivera dem. Hade jag haft ett bra stöd så hade jag ju så klart motiverat dem till det. 
Men det finns ju inget, typ.  

B: Jag håller med dig och det som jag har fått veta om stödet är väldigt luddigt. Det 
kanske finns någon typ där borta som jobbar med anhöriga. […] Vad för stöd ska man 
ge föräldrarna liksom? Man vet inte ens vad heter den där personen som är typ där 
borta någonstans. Vad gör den liksom? (Fokusgrupp 2, 2019) 

En central fråga under projektet blev därför att diskutera vad stöd kan innehålla och 
vem som kan utföra det – vad innebär det att ge föräldrar ”råd, stöd och annan hjälp” 
och vem är bäst lämpad att göra det? Även detta är en viktig fråga att jobba vidare 
med. Vissa aktiviteter i det tredelade föräldraskapet behöver socialsekreteraren 
ansvara för, men att ge förutsättningar för ett tredelat föräldraskap behöver vara ett 
samarbete mellan fler. Ett ökat samarbete var ett tema i alla fokusgrupper och det 
blev under projektets gång tydligt att det fanns olika syn inom olika enheter på vad 
som ingår i olika roller och vad föräldrar är betjänta av. 

Befintligt stöd 
För att ta reda på vilket stöd föräldrarna fick, och försöka följa upp om det 
förändrades under projekttiden, gjordes en årlig inventering i varje kommun (i 
Göteborg valdes en stadsdel ut). Detta skedde via en enkät med frågor som ställdes 
till alla socialsekreterare som ansvarade för ett ärende som uppfyllde följande 
kriterier: 

• En minderårig person som är placerad i familjehem, HVB eller SiS 

• med åtminstone en förälder i livet och i Sverige. 

Det betyder att vi ville fånga hur socialtjänsten involverade och stöttade föräldrar 
som fanns i landet och där placeringen inte gällde den allra mest kortsiktiga formen, 
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det vill säga jourhem. Det hade varit möjligt att även inkludera barn med föräldrar i 
utlandet, men vi valde att göra en avgränsning eftersom det innebär så pass 
annorlunda förutsättningar. Frågeformuläret innehöll inga namn eller andra 
uppgifter som gjorde det möjligt att identifiera familjen. Teamledarna var med och 
utformade formuläret och rekryterade socialsekreterare som kunde testa det. Varje år 
gjordes några justeringar. Sammanlagt samlades data in om cirka 700 ärenden (cirka 
250 per år). Frågorna utgick alltså från barnen – eftersom placeringen utgör själva 
ärendet – vilket i sig gjorde datainsamlingen utmanande, särskilt eftersom en del av 
barnen var hel- eller halvsyskon. Det var också svårt att ställa frågor som gav 
tillförlitliga svar eftersom stöd är ett så öppet begrepp. Vi vill poängtera att det därför 
finns osäkerheter och vissa motstridiga resultat, men mot bakgrund av att ingen 
systematisk uppföljning tidigare hade gjorts och att enkäten hade hög svarsfrekvens 
anser vi att det ändå blev ett intressant material.  

Socialsekreterarna bedömde att 90 procent av föräldrarna behövde stöd för att 
fungera som föräldrar på avstånd, men att få fick det (under de tre år som projektet 
pågick blev dock den andelen större och större). Det stöd som förekom mest frekvent 
gällde umgänge, kontakt med barnet och att förmedla förälderns rättigheter och 
skyldigheter. Få socialsekreterare rapporterade att det sociala nätverket eller andra 
delar av välfärden såsom sjukvården stöttade i föräldraskapet, i alla fall inte enligt 
deras kännedom.  

Inventeringen visade att en majoritet av barnen var placerade enligt LVU och att 
det var mycket ovanligt att socialtjänsten planerade för hemflytt inom det närmsta 
året. För de flesta barnen svarade socialsekreteraren att de trodde att en återförening 
inte skulle bli möjlig, eller att de inte visste. Umgängesbegränsningar var ovanliga (en 
tiondel av barnen). Inventeringen visade också att få föräldrar bodde tillsammans, 
vilket möjligen innebär att stöd och kontakt behöver ske separat (vilket är mer 
tidskrävande än om detta kan samordnas och ske samtidigt till båda föräldrarna). 
Samtidigt framkom det att socialtjänsten hade mer kontakt med mammor och att det 
också var fler mammor som fick stöd. Detta ledde till samtal i fokusgrupperna om 
huruvida socialsekreterare och utredare ansträngde sig tillräckligt för att också nå 
pappor, och att hålla kontakten vid liv. Det var också en fråga som fortsatte att väcka 
engagemang efter projektets avslut. 

Bland de föräldrar som inte fick ett tillräckligt stöd enligt socialsekreterarens 
bedömning fanns en öppen fråga om vilket stöd som föräldern skulle behöva. Några 
vanliga svar var att föräldern behövde hjälp att förstå hur hen påverkade barnet och 
vad ett barn behöver för att må bra; hjälp att samspela med och bemöta sitt barn; 
hjälp att visa omsorg och kärlek; känslomässigt stöd vid umgänge; hjälp att ta 
kontakt eller att upprätthålla kontakt med barnet; hjälp att hantera sina egna känslor 
och problem samt hjälp att förstå varför barnet är placerat. Intervjuerna präglades till 
stor del av berättelser där föräldrar känt sig utestängda eller bortglömda, även om det 
också fanns positiva berättelser, inte minst där enskilda professionella stöttat 
familjen under årens lopp. 
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Vilka förbättringsbehov och önskemål lyfte de föräldrar 
som intervjuades? 
Föräldrarna som intervjuades var på många sätt olika: exempelvis avseende ålder, 
funktionsförmåga och tillit till socialtjänsten. De flesta hade varit föräldrar på 
avstånd under många år. Deras livssituation var också olika till exempel avseende om 
de hade hemmavarande barn, sysselsättning eller en fungerande relation till den 
andra föräldern. Trots dessa olikheter framkom liknande teman i intervjuerna. Det 
handlade om att få vara delaktig i barnens liv och samhällsvårdens utformning, att bli 
respektfullt bemött och att få stöd i att vara en förälder på avstånd.  

Delaktighet 
Det fanns föräldrar som upplevde sig vara delaktiga i barnens liv och i beslut kring 
barnen, tack vare ett gott samarbete med socialsekreterare (som i exemplen nedan) 
men ibland även med familjehemsföräldrar eller behandlingspersonal. Föräldrarna 
beskrev då hur de var delaktiga i planeringen, fick en roll i barnets fritidsaktiviteter, 
hade regelbundna umgängen och så vidare. 

De frågar alltid mig, säger alltid till mig först: vad är okej för dig? När det gäller tider 
hon ska hit då eller någonting. Och jag menar, de kan ju, eftersom det är LVU, så kan ju 
de liksom… de behöver inte. Och de lyssnar också, men sen är det inte säkert att de tar 
allt som jag säger. Och det ska de väl inte heller göra, men de lyssnar i alla fall. Och det 
är samma om min lilla då säger någonting, hon som är i familjehemmet… så att det blir 
liksom, man är ju inblandad hela tiden. (Filippa) 

Många föräldrar beskrev dock en motsatt situation, där de kände sig utestängda eller 
bortglömda. Det gällde både föräldrar som själva initierat placeringen och föräldrar 
som motsatt sig den. Som citatet nedan illustrerar är föräldrar beroende av att 
socialsekreterare, familjehemsföräldrar eller HVB-personal bjuder in till det 
tredelade föräldraskapet, men det sker inte alltid.  

Vi får ju lite info från boendet, men vi får inte så mycket. Socialsekreteraren ringer ju 
aldrig till oss. Det är väl jag som har ringt i sådana fall, om jag undrar någonting. Och 
vad de kan hjälpa en med, det… Jag är ju ingen del, jag får ju inte veta någonting vad 
som händer. (Ceasar) 

Känslan av att vara bortkopplad och irrelevant kunde också gälla i relation till barnet. 
Föräldern nedan hade hoppats få hjälp med att förbättra kontakten med sitt barn, 
men kände inte att det blev något av med det. 

Jag hade önskat att det hade blivit litegrann av det här… att… det var jobbigt och det var 
chockartat och att det hade arbetats lite med att [dottern] och jag hade kunnat haft en 
kontakt. Nu är hon placerad i ett familjehem och nu känner man sig inte ens 
välkommen. Och [familjehemsföräldrarna] skulle ringa, men det gör de aldrig och 
socialtjänsten ringer inte heller. Det har väl gått tre eller fyra månader. Jag har 
sporadisk kontakt med min dotter när hon vill svara i telefon, men hon har fullt upp… 
så det känns som att man har tappat all kontakt och att man inte är välkommen längre. 
(Eva) 

En typ av delaktighet handlar om att förstå vad som händer: varför placeringen är 
beslutad och vad som krävs för att den ska upphöra. Detta var oklart för många, 
särskilt det sistnämnda som ju gäller även dem som själva initierat placeringen. I 
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några av intervjuerna framkom att själva omhändertagandet varit en obegriplig och 
skrämmande situation.  

En annan typ av delaktighet handlar om att involveras i beslut. Det fanns föräldrar 
som upplevde att de ofta ställdes inför fullbordat faktum. En del föräldrar tänkte, likt 
mamman i exemplet nedan, att det nog var omöjligt att vara helt och hållet 
involverad, men att det ändå borde vara möjligt att emellanåt bjuda in till dialog: 

[Dottern] trivs ju jättebra [på utredningshemmet] men det är klart att det finns en 
otrygghet i det att hon vet ju att hon ska flytta. Jag vet inte alls [vart]. Och där kan jag 
uppleva att socialtjänsten har väldigt kort framförhållning. Man får ingen information 
förrän beslutet är fattat och förrän man ska packa sin tandborste i princip, så har det 
varit. Både för mig och för [barnet]. Jag kan förstå att man inte vill… medan man håller 
på och brainstormar på olika lösningar och idéer. Delvis kan jag förstå det, men jag 
tycker samtidigt att som förälder hade det varit skönt att få vara med även i den 
processen och jämföra för- och nackdelar. (Ingrid) 

Det kunde också handla om att förälderns kunskaper om barnet inte efterfrågades, 
vilket skapade oro för om och hur institutionspersonalen skulle kunna ta hand om 
barnet. Ett annat exempel var en förälders beskrivning av hur tonåringens hembesök 
planerades utan kontakt med föräldern. 

Det känns jättemärkligt när man bestämmer saker, vad som ska hända när han kommer 
hem och jag inte är med i diskussionen, utan jag får ett papper, ett kontrakt, där det står 
vad han får göra och inte får göra. Samtidigt som man är jätterädd att göra nåt fel för då 
får han kanske inte komma hem på ett tag. (Zahra) 

Det är rimligt att förutsätta att föräldrar värderar olika saker som viktiga, men några 
frågor som återkommande nämndes och som kan vara värda att beakta generellt 
handlade om umgänge (frekvens, innehåll, släktingar, högtider), barnets 
hälsa/funktionsnedsättning (mediciner, sjukvårdsbesök, rutiner) och utlandsresor 
(att veta var i världen barnet befinner sig). Föräldern nedan ger uttryck för vilken 
vanmakt det innebär att inte ha möjlighet att påverka det som känns viktigt, utan att 
förstå varför man utesluts. 

Och [socialsekreteraren] ger aldrig några svar. Alltså fattar du att jag har, sagt i två år 
att vi vill åka ut till morfar och hälsa på? ”Ja, jag ska kolla på det.” Så ringer jag. ”Ja, jag 
ska titta på det.” Och så samma när man ställer en fråga: ”Ja, ja jag hör vad du säger.” 
När ska jag få ett svar då? Alltså, jag sitter där ovetandes. Jag vet inte hur ni tänker. Ni 
sitter och arbetar över huvudet på mig fast jag har valt själv att lämna bort [mitt barn], 
för [hans] bästa så varför samarbetar vi inte? Varför får jag aldrig veta någonting? 
(Helena) 

Det fanns föräldrar som upplevde att de involverades olika mycket av olika 
handläggare, HVB-hem, jourhem och familjehem. Ibland hade föräldrarna barn 
placerade av olika kommuner och kunde se att de hade olika förhållningssätt. De 
flesta föräldrar som intervjuades hade haft kontakt med många socialsekreterare 
genom åren och såg därmed också hur det varierade inom en kommun. Många 
föräldrar menade att delaktigheten försvårades av bristande tillgänglighet, vilken 
bland annat uppfattades bero på personalomsättning men också återkommande 
föräldra- och sjukledighet. En del föräldrar var osäkra på vem som var barnets 
aktuella handläggare eftersom de inte fick någon kontakt eller på grund av att de inte 
hört något sedan den siste slutade. Enligt en del föräldrar kunde det gå många 
månader, ibland upp till ett år, utan att de hörde något.    
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Jag är helt övertygad om att de gör det som de tror är bäst! Det tror jag. Sen så tror jag 
ju att vi är ju alla inte mer än människor. Man har sina begränsningar. Jag tycker ändå 
att det skulle vara skönt att ha lite mer kontakt med socialtjänsten än vad jag har. 
Avstämning kanske… ja, jag vet inte. Nej men, vi pratar ju inte ens, alltså de kontaktar 
ju aldrig mig. Det är ju upp till mig. Avstämning var åttonde vecka skulle jag tycka vore 
jättebra, det skulle vara skönt för mig om någon liksom bara hörde av sig. (Ingrid) 

Bemötande 
Ett annat tema handlade om bemötandet från socialsekreterare, behandlingspersonal 
och familjehemsföräldrar. En del föräldrar hade en fin kontakt med alla eller några 
och det framstod som mycket viktigt. De föräldrar som haft sina barn placerade 
under lång tid hade olika erfarenheter – ofta såväl positiva som negativa. Många 
föräldrar kände sig dock illa bemötta och de flesta – även de som hade positiva 
erfarenheter – uttryckte att kontakten med socialtjänsten var förknippad med rädsla. 
Det kunde, som i exemplet nedan, handla om en rädsla för att bli missförstådd eller 
feltolkad. Föräldern nedan önskade inte något särskilt stöd, utan ansåg att 
placeringen fungerade. Önskemålen handlade istället om hur socialtjänsten förhöll 
sig till föräldrar. 

Jag skulle bara vilja egentligen att [socialsekreterarna] är lite mer öppna, för de är så 
himla dömande. Alltså, jag kan inte prata med dem, för man vet att om man skämtar så 
kan det hamna i en utredning och det ena och det andra. (Ceasar) 

Föräldrar lyfte också fram hur viktigt det var att känna sig välkomnad av 
institutionspersonal och familjehemsföräldrar. Det är lätt att känna sig osäker vid 
överlämningen av barnet: Ska jag komma in eller ska jag gå så fort som möjligt? Vad 
förväntas av mig? Samma osäkerhet kan finnas vid besök på institution, där föräldern 
i citatet nedan snarast upplevde att personalen gick när hon kom: 

Och när jag är där och hälsar på honom, det är jättemärkligt. Hur man ska bete sig? Nu 
går vi iväg och käkar nånstans för att ha nåt att göra. Ja, jag går ju med in en stund 
också, mycket beror ju på. Jag brukar ju ta tåget dit för att jag tycker det är jobbigt att 
köra bil så långt, men det är ingen som kommer och pratar eller säger ”vill du ha en 
kopp kaffe?” eller ”slå dig ner” eller… utan då går vi upp på hans rum, liksom. (Zahra) 

De föräldrar som hade allra minst tillit till socialtjänsten upplevde att de aldrig hade 
haft en chans, utan att de var dömda på förhand. Dessa föräldrar hade ibland haft 
kontakt med socialtjänsten när de själva växte upp och upplevde att det vändes emot 
dem. Detsamma kände många föräldrar som hade en psykiatrisk diagnos såsom 
ADHD, autismspektrumtillstånd och/eller depression. En av de föräldrar som var 
mest uppgiven beskrev följande känsla: 

När ett barn blir placerat så är det soc som har makten. Och du måste vara typ som en 
liten mus för att de ska kunna respektera dig. Du ska vara snäll, trevlig… vara omtyckt 
väldigt mycket, annars så får du inte tillbaka ditt barn. Det är ju, det har jag märkt i alla 
fall att om soc inte gillar dig då kommer du aldrig få tillbaka dit barn. (Johanna) 
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Föräldrastöd 
Många föräldrar upplevde att de inte fått något stöd, utan att de lämnats ensamma i 
sin situation: 

Jag har inte blivit erbjuden någonting – inte att få gå och prata med någon eller 
information om vad man kan få för stöttning och stöd. Alltså, jag har inte blivit 
erbjuden något alls. (Helena) 

En del föräldrar hade tidvis fått ett stöd beviljat, men inte alltid fått det verkställt. Det 
kunde exempelvis bero på att det inte fanns någon kontaktfamilj eller avlastning att 
tillgå. Det fanns hos många en besvikelse över att inte ha fått den hjälp de bett om, 
och en känsla av att det inte hade behövt sluta med en placering om de fått mer eller 
bättre hjälp under den tid som föregått beslutet. En del beskrev att det var svårt att få 
stödet att bli något bra. De kunde uppleva att det var de själva som skulle fylla stödet 
med ett innehåll och att den som skulle utföra stödet stod lite handfallen. I de fallen 
rann stödet ut i sanden när föräldern inte kunde svara på vad lösningen skulle vara.  

Bland dem som ville ha mer råd, stöd och hjälp framkom önskemål av olika slag, 
men det handlade i mångt och mycket om att ha någon som var till för dem, någon att 
prata med utan att bli bedömd och som kunde hjälpa till att förklara vad det är som 
händer. 

För det är just det kan jag känna att man har varit otroligt ensam med. Alltså i att man 
är osäker. Man är rädd för att säga fel saker. Man vet inte ens rättigheter, man vet inte 
ens skyldigheter, man vet totalt ingenting. Man sitter där nästan som ett ufo och 
upplevs säkert som ett ufo och är man då liksom i dålig dager sen tidigare så blir man ju 
inte till bättre dager när man sitter där och är fullständigt… vet inte riktigt vad man ska 
säga för man är rädd och man tar tillbaka saker kanske just av den anledningen. Man är 
rädd för att man vet inte riktigt hur det ska landa och hur fel det kan bli. Och det känns 
ju inte bra alls. […] Men det är ju ingenting som dom har erbjudit, trots att jag då har 
bett och bönat om att få all hjälp jag kan få för att få det rätt. Nä, det jag fick i ansiktet 
var att det var min skyldighet som mamma att ta reda på den hjälpen själv. (Karin) 

En del föräldrar efterfrågade också någon att samtala med om den nya situation som 
uppstått. De menade att den hjälp de önskade nog liknade det som familjehemmen 
fick: någon som kan lyssna, handleda och som ser ens resurser. Att vara förälder på 
avstånd kan vara en förvirrande situation där det är svårt att veta vad som är bäst för 
barnet, till exempel när det gäller att hälsa på i HVB-hemmet eller vilka regler som är 
rimliga när barnet kommer hem över helgen. Många föräldrar hade ett begränsat eget 
nätverk. Andra tyckte att det kunde kännas för integritetskränkande ur barnets 
perspektiv att diskutera barnets problem alltför mycket med sina vänner och 
släktingar – bättre då att göra det med erfarna professionella som redan var insatta i 
känsliga detaljer om barnets liv.  

I de fall där barnen flyttade hem fanns det föräldrar som fortsatt önskade att det 
fanns tillgång till ett bollplank. De kunde också ha behov av hjälp med att lösa 
praktiska saker som uppstår till exempel i samband med flytt; föräldern kanske 
varken har råd eller möjlighet att hämta barnets saker eller införskaffa nya. Det kan 
också finnas praktiska saker såsom ekonomiska frågor som är svåra att reda ut på 
egen hand, till exempel huruvida föräldern har rätt till bostadsbidrag under 
placeringstiden, om det är möjligt att få ekonomisk hjälp vid umgängen eller vad som 
gäller när den andra vårdnadshavaren inte samarbetar. 
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Ett annat vanligt problemområde där föräldrar kan behöva praktisk hjälp är 
skolgången i samband med hemflytt. Barnet kanske ska tillbaka till en skola där det 
har upplevt konflikter eller så ska hen börja på en ny skola. Det kan även röra sig om 
att återgå i skolgång efter en lång tids frånvaro. Föräldern nedan beskriver hur just 
detta kan vara en fråga som skapar oro för att en ny kris ska uppstå (och leda till mer 
samhällsvård). Det kan kännas som att vara tillbaka på ruta ett. 

Det är den processen som jag säger, det är där jag kraschat som mamma. Att få igång 
den här processen att gå upp, äta frukost, ta sig dit, gå in… Det behövs någon där [som 
kan pusha barnet] och det kan inte jag vara för jag har redan kört [i botten]… Jag orkar 
inte, jag kan inte, jag har inga resurser, men det är som att det behovet jag uttrycker är 
en fyrkant, men all hjälp som finns att få i kommunen är rund. (Linnea) 

Det kan också handla om att få hjälp att lotsas till andra insatser än de socialtjänsten 
erbjuder eftersom det inte är lätt att veta vart man kan vända sig, eller att ha kraften 
att ta det steget. Citatet från föräldern nedan illustrerar hur kaotiskt det kan vara. 

Gud vad jag hade önskat psykologsamtal under den här tiden. Att jag hade fått 
ventilera. För det som har skett har ju påverkat mitt arbete ganska mycket. Vår 
livssituation: att det går upp och ner över tid. Att alltid vara beredd på att få olika typer 
av samtal. Att som då… när [sonen] avvek. Från att ha vetat att han var på ett boende. 
Och sen på ett nytt boende. Till att få ett samtal plötsligt att… Och så åker man upp i 
stressnivå på två sekunder och så är ungen borta igen i två veckor. Det är ganska svårt 
att leva på det sättet. Och jag upplever att det är så otroligt få människor som förstår, på 
riktigt, hur det är. (Olivia) 

En del föräldrar uttryckte behov av att även få möjlighet till psykologiska samtal om 
sin före detta partner (barnets andra förälder), eftersom relationen kunde vara 
väldigt problematisk. Att ha hamnat i en situation där socialtjänsten blandas in 
innebär att någon slags kris råder i familjen, oavsett vad den grundar sig i. De 
föräldrar vi träffade hade ofta levt i destruktiva förhållanden med våld eller som i 
fallet med föräldern nedan, med allvarlig psykisk sjukdom.  

Ja, det är ju litegrann det här… kunna, egentligen det som vi gör nu, sitta och ventilera 
det här på djupet lite mera alltså. Det har handlat om [barnet] hela vägen, liksom, runt 
det och konsekvenserna av det [som hänt]. Så att det, det kan man ju sakna så, alltså… 
föräldraperspektivet. [Samtalen med socialsekreteraren är bra, men] då handlar det ju 
enbart om [barnets] behov, och det ska det ju göra. Det är därför vi är där så det är inga 
konstigheter med det. Men jag kan ju känna, ju längre tiden har gått att det är ändå 
tankar som dyker upp. En massa grejer som jag funderar på ibland. Ens eget agerande 
också. (Gustav) 

Annat stöd 
Det kan också påpekas att en del föräldrar inte ansåg att de själva behövde något stöd 
– det de önskade var istället att barnet fick det stöd det behövde. Dessa föräldrar 
upplevde att barnets behov uppmärksammats under många år, men att det inte ledde 
till en förbättrad situation utan snarare eskalerande problem. En del föräldrar 
upplevde att socialtjänstens lösningar inte anpassades till barnets förutsättningar 
exempelvis utifrån psykisk/intellektuell funktionsnedsättning. Det kunde handla om 
att barnet placerades på institutioner under långa perioder där det inte fanns rätt 
kompetens, i väntan på att annat boende skulle bli tillgängligt. Men det kunde också 
bero på att de professionella inte såg samma behov (eller risk) som föräldern.  
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För att vara psykologer och välutbildade på det första stället så tycker jag att de 
behandlar [barnet] fruktansvärt faktiskt, för de borde ha haft så mycket kunskap att 
man gör inte så med ett barn med funktionsvariationer och det här var min största 
skräck… För det första tyckte jag aldrig om HVB, men det här stället skulle vara bra. För 
det andra, jag sa… bara hon slipper flytta omkring för det är fruktansvärt. Nu har hon 
redan bott på två ställen och det har inte gått ett år och det var inte det här vi önskade 
henne när vi försökte hjälpa henne, att hon kommer till två ställen som inte har varit 
bra för henne egentligen. Så det här gick lite snett, tycker jag. (Amir) 

Det fanns också föräldrar som önskade hjälp med bostad. I flera fall var det 
ursprungligen det de hade sökt hjälp för, men utan framgång. Andra menade att 
trångboddhet var anledningen till att barnet inte kunde flytta hem. De hade svårt att 
förstå varför kommunen inte ville hjälpa dem med en större bostad istället för att 
betala så stora summor för samhällsvård när de uppenbarligen bedömdes kunna ta 
hand om sina andra, hemmaboende, barn. 

[Barnen] hade kunnat vara i vår familj för många år sedan. Det finns inget som säger att 
[vi inte har] lämpligheten, det finns egentligen ingenting förutom boendet. Det finns 
familjer som blir vräkta som får hjälp, kanske hamnar på något hem med kommunens… 
ser efter dem och så kanske de får en bostad efter det tillsammans. Det finns alla 
möjliga konstellationer, men den här är… jag vet inte. (Ivan) 

Dessa föräldrar behövde stöd eftersom de saknade egna resurser att skaffa ny bostad, 
exempelvis på grund av betalningsanmärkningar, eller utifrån bristande färdigheter 
att navigera på bostadsmarknaden.  
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Förbättringsarbetet 
Projektet syftade till att få genombrott för nya arbetssätt, men det kom också att 
handla om att få genombrott för ett annat förhållningssätt – att se föräldrarna som 
viktiga för sina barn och för att samhällsvården ska fungera.  

När det inte finns tydligt beskrivna, väl studerade arbetssätt att införa i en 
verksamhet (evidensbaserade metoder) är systematiskt förbättringsarbete ett sätt att 
prova sig fram. Teamen uppmanades därför att testa i liten skala, följa upp hur det 
blev och justera idén utefter lärdomar, men också vara öppna för att idén inte visade 
sig värd att fortsätta med. Teamen uppmuntrades också att dela erfarenheter med 
varandra eftersom de hade liknande idéer. Ett sådant utbyte skedde framförallt när 
det gäller krisstöd.  

Vilka förbättringsidéer hade kommunerna? 
Vid det första lärandeseminariet fick teamen brainstorma kring nya idéer. Detta är 
exempel på idéer som då framkom i en kommun: 

Exempel på förbättringsidéer 

 Tydligare ansvar: Vem bevakar att det faktiskt påbörjas ett arbete med föräldern? 

 Tydlig info till föräldrar: Varför är barnen placerade? 

 Lättläst info om LVU, placering och så vidare. 

 Förbereda föräldrarna vid samtliga möten om vad de ska handla om. 

 Skriftligt, muntligt, bildligt stöd. 

 Anpassa kommunikation med föräldrar och barn till exempel utifrån funktionsvariationer. 

 Motivera pappor att vara föräldrar. 

 Ett tätare samarbete med LSS, öppenvård, psykiatriska öppenvården, habilitering, 
vuxenenheten. 

 Informera familjehem innan uppdrag om att de ska samarbeta med föräldrar. 

 Aktivt erbjuda föräldrastöd. Checklista, samtalsstöd, krisstöd för föräldrar och barn vid 
familjehemsplacering.  

 Hitta rutiner: Så här gör vi alltid! 

 Skaffa umgängeslokal. 

 Utveckla professionellt umgängesstöd. 

 Se till att drogtest finns att tillgå vid umgänge. 

 Starta föräldragrupper (självhjälpsgrupper). 

 Kan vi använda COS för dessa föräldrar? 

 Anställ en föräldrasekreterare. 

 Undersök hur föräldern kan vara en resurs för sitt barn. 

 Undersök hur föräldern kan vara delaktig (föräldramöten, val av glasögon etc). 
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Därefter fick teamen välja ut några idéer som de ville testa. Det var upp till varje team 
att avgöra vad som var realistiskt, men de uppmanades att försöka placera in sina 
idéer i PICK chart, se nedan. Ett råd var att försöka hitta en idé som var enkel, 
samtidigt som den förväntades göra stor nytta för föräldrar. Argumentet för det var 
att det var viktigt att komma igång med något och att hitta förändringar som är 
hållbara, även om det också är viktigt att se vilka större förändringar som behövs. 
 

Källa: Region Jönköpings län 

Vilka nya arbetssätt testades? 
Sammanlagt planerade teamen under de tre åren 20 idéer om förändrade arbetssätt, 
som skulle kunna leda till förbättringar för föräldrar (och barn). De beskrivs kort i 
tabellen nedan. Material, till exempel informationsbroschyrer och 
utvärderingsenkäter finns på projektets webbplats, där varje team har en egen flik. 

Tabell 3. Idéer som teamen jobbade med under projektet7 

Kommun Idé Beskrivning 
Alingsås Krisstöd Serviceinsats, med fokus på att fånga upp föräldern i 

deras aktuella behov av stöd och samtal (max fem 
tillfällen). 

 Information Framtagande av informationsmaterial. 

 Umgänge Implementering av Södertörns bedömningsstöd för 
umgänge. 

 Umgänge Framtagande av rutin för hur umgänge planeras, 
genomförs och följs upp. 

 Verktygslåda Sammanställa material som handläggare kan använda i 
arbetet med föräldrar med kognitiva svårigheter.  

 
7 På www.goteborgsregionen.se/foralderpaavstand har varje team en egen flik där det går att läsa mer om 
varje förbättringsidé, med länkar till exempelvis broschyrer och rutiner. 
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Eksjö och 
Sävsjö 

Stödprogram Erbjuds antingen som bistånd (krisstöd) eller service 
(stödprogram) vid placering. Programmet innehåller en 
struktur för att jobba med tre områden: kris, förändring 
och hemflytt. 

 Information Användning av framtaget informationsmaterial. 

Göteborg Krisstöd Ny mottagning med förebild i Stockholms 
Stellamottagning. Serviceinsats till alla föräldrar med 
barn i samhällsvård enligt LSS, LVU, SoL eller 
vårdnadsöverflytt, boende i kommunen eller placerad av 
kommunen. Två heltidsanställda socionomer, 
ambassadörer ute på enheterna som ansvarar för att 
tipsa om att mottagningen finns. Mottagningen var 
planerad före projektet, men införlivades i det. 

 Information Framtagande av informationsmaterial. 

 Familjehem Användning av befintligt material som syftar till att 
familjehem och föräldrar tillsammans tecknar ner 
barnets historia i ”Barnets bok”, med förebild i liknande 
böcker som många föräldrar skapar till sina barn som 
inte är i samhällsvård.  

 Umgänge Dialogmöten för de professionella som berörs av 
umgänge med syfte att lyfta frågor om umgänge, och 
öka samsyn och samförstånd i dessa frågor, över 
staden. Plats för reflektion och erfarenhetsutbyte. 
Dessutom skapades en stadenövergripande 
umgängesenhet. 

Mölndal Sorg- och krisstöd Stöd (bistånd) som erbjuds alla föräldrar före eller under 
placering. Krisstödet utförs av behandlare och anpassas 
efter den enskildes behov, det kan till exempel handla 
om att hantera tankar och känslor, information om 
processen, om vanliga reaktioner och råd, hitta en ny 
föräldraroll.  

 Information Översyn av befintlig information riktad till målgruppen 
samt rutin för vad som händer runt föräldrar när ärendet 
går från utredning till placering. 

 Familjehem Temakvällar för familjehem med syfte att öka 
förståelsen för föräldrar och familjehemmens uppdrag i 
förhållande till dem. Genomförs av familjehemsenheten 
inom ramen för det familjehemsnätverk som redan 
fanns på plats. 

 Barn Omkring 10 ungdomar intervjuades med inspiration från 
Väster(norrlands)modellen. Intervjun syftade till att lyfta 
fram barns röster i förbättringsarbetet: Hur såg 
föräldrakontakten ut? Vad visste de om stödet till 
föräldrarna? Vad bör socialtjänsten göra mer av?  

 Umgänge Stöd till föräldrar som inte behöver stöd från 
umgängesverksamhet samt de föräldrar som inte längre 
ska ha umgänge tillsammans med familjehemmet – hur 
kan vi stötta dem att bli bra umgängesföräldrar? 

Stenungsund Krisstöd Stöd i form av 3–7 samtal till föräldrar under 
utredningsprocessen, av familjebehandlare. 

 Umgänge Implementering av Södertörns bedömningsstöd för 
umgänge. 

Värnamo Krisstöd Stöd till föräldrar i samband med placering. 
Serviceinsats, max fem tillfällen, ett team med fyra 
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stödjare som gör det inom ordinarie tjänst men med 
olika funktion (familjebehandlare, behandlare, 
koordinator, fältsekreterare). Prata om hur föräldern 
mår, hur hen ska ha kontakt med barnet, rätten till 
information, stöd vid möte med socialtjänst och så 
vidare. 

 Signs of safety Införandet av modellen Signs of Safety som ger nya 
verktyg under utredningsprocessen. Bidrar till att 
tydliggöra för föräldern vad socialtjänsten gör och varför, 
involverar det sociala nätverket runt föräldern om det 
finns, säkerhetsplanering ger ökad möjlighet att testa 
om barnet kan fortsätta bo hemma i vissa fall. 

 Information Användning av framtaget informationsmaterial. 

 Fortsatt stöd  Stöd som tar vid där krisstödet tar slut. 

Hur gick det att införa nya arbetssätt? 
Av de 20 idéerna var det ungefär hälften som testades fullt ut, det vill säga som 
innehöll alla PGSA-hjulets fyra faser: Planera, Genomföra, Studera och Agera. 
Anledningen till att alla inte ”snurrade ett helt varv” var olika, till exempel att det inte 
gick att prioritera, att det inte fanns någon som tog stafettpinnen och började testa 
eller att idén påbörjades sent in i projektet. Några idéer påbörjade sitt ”andra varv”, 
det vill säga testades fullt ut, justerades och testades ånyo.  

Krisstöd 
Alla team valde att införa något slags stöd som syftade till att möta föräldrar i den 
kris som det ofta innebär att få sitt barn placerat. Som framgår av tabell 3 utformades 
stödet olika: Några valde att utforma det som bistånd, men det vanligaste var service. 
Alla team menade att det inte var rimligt att den socialsekreterare eller den enhet 
som fattat beslutet om omhändertagandet skulle stå för stödet. Göteborg valde att 
öppna en egen mottagning med två heltidsanställda föräldrastödjare, medan övriga 
kommuner lät behandlare utföra krisstödet som en del av befintlig tjänst. Värnamos 
idé sticker ut genom att de skapade ett team av stödjare som alla hade sin ordinarie 
tjänst i olika delar av socialtjänsten. Övriga la uppdraget på en behandlare. 
Eksjö/Sävsjö valde ett bygga in krisstödjande insatser i ett större paket. 

Eftersom alla kommuner utom Göteborg valde att erbjuda stödet enbart vid 
nyplaceringar tog det tid innan det realiserades. Under tiden tog flera team fram ett 
informationsmaterial som handlade om vad stödet kunde innehålla. När idéerna 
skulle konkretiseras i text uppkom ibland tveksamheter hos behandlarna om 
huruvida de besatt rätt kompetens och hur stödet på bästa sätt kunde utformas. Inom 
projektet bjöd vi in en forskare och legitimerad psykolog med teoretisk och praktisk 
erfarenhet av kris och krisstöd. Föreläsningen och möjligheten att ställa frågor och 
reflektera tillsammans bidrog bland annat till att de som hade i uppdrag att utföra 
krisstöd kände sig stärkta; det här var nog ändå något de kunde mycket om. Alla 
kommuner beskrev krisstödet som flexibelt: det viktiga var att lyssna till föräldrar och 
utforma ett individuellt utformat stöd som passade den aktuella situationen. Det 
innebar också att den personal som utförde stödet försökte vara flexibla i tid, så att de 
kunde matcha förälderns behov exempelvis någon kväll eller helg. Stödet kom 
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exempelvis att handla om att lyssna, bekräfta att föräldern upplever något svårt, 
förklara processer och beslut eller planera och delta på möten. En del drog en gräns 
vid att inte träffa barnen. 

Arbetssättet var utmanande på flera sätt. Det handlade för det första om logistiska 
utmaningar, såsom att hitta personal som kunde utföra stödet inom sin ordinarie 
tjänst. Däremot visade det sig lätt att hitta personal som ville jobba på Stella, den 
mottagning som Göteborg öppnade: det var över 100 sökande till de två 
heltidstjänsterna. En annan logistisk utmaning för övriga kommuner var att vid 
placering snabbt kunna stå till föräldrars förfogande. Socialtjänsten upplevde att 
föräldrar var mer öppna för att ta emot stöd precis i samband med placeringen, men 
om stödet inte kom igång direkt ökade sannolikheten för att föräldrarna drog sig 
undan. Stella satte istället upp som mål att träffa föräldrar inom en vecka, men 
periodvis blev trycket för stort och det kunde dröja drygt två veckor. Det upplevdes 
dock inte som ett problem varken av personal eller föräldrar (som var vana att vänta 
längre på att få stöd och där tid oftast redan hade förflutit sedan placeringsbeslut). De 
lyckades också höra av sig till alla föräldrar inom en dag.  

För det andra handlade utmaningarna om olika syn på hur stödet borde utformas. 
En del behandlare hade svårt att gå in i ärendet på det sätt som det var tänkt. De 
efterfrågade överlämningsmöten, vilket stred mot idén om att vara snabbfotad och att 
inte ha ett individuellt formulerat uppdrag utan utgå från den mer generella situation 
som föräldern befann sig i (att skiljas från sitt barn). Det uppstod också diskussioner 
om vilka professionella förutsättningar som var bäst – stod förkunskap om föräldern 
i vägen för uppdraget eller var det en tillgång? Om föräldern exempelvis redan hade 
en upparbetad och tillitsfull kontakt med en vuxenhandläggare, var det då inte bättre 
att denna person tog på sig uppdraget än att det kom in en ny familjebehandlare?  

För det tredje var det nya arbetssättet utmanande därför att det satte samarbetet 
över enheter/mellan professionella grupper på prov. Socialsekreterare kunde 
exempelvis känna sig avlastade av att kunna hänvisa till krisstöd, men samtidigt 
ifrågasatta när föräldern därmed fick ett ”ombud” som ville ha beslut och 
bedömningar förklarade. Det kunde också handla om att synen på föräldrars 
förmågor och barns skyddsbehov skilde sig åt när enheter/professionsgrupper nu 
började samtala om vilka föräldrar som var berörda av stödet. Stödpersonerna fick 
också syn på brister inom andra enheter, som det inte var självklart hur de skulle lyfta 
vidare. Ett exempel på en sådan brist kunde vara att de noterade att föräldrar inte 
fick träffa familjehemmen förrän barnen redan var placerade där, men även större 
frågor som hur medarbetare inom socialtjänsten uttrycker sig i utredningar eller 
bemöter föräldrar. Det framstod som viktigt att hitta sätt att ta hand om de 
förbättringsområden som identifierades på ett konstruktivt sätt. I Värnamo 
utvidgades stödteamet från två till fyra personer från olika enheter. Det 
tvärprofessionella samarbetet ansågs gynna det generella samarbetet över 
enhetsgränserna eftersom det kan vara ett sätt att minska risken för att stödjarna blir 
personer som uppfattas som några som kommer med kritik utifrån. 

På Stellamottagningen i Göteborg genomfördes en aktivitet som avviker mot övriga 
kommuner: de erbjöd stödgrupper där föräldrar kunde träffas för att utbyta 
erfarenheter. Försöket försvårades av pandemin, men tre föräldrar deltog i en grupp 
under hösten 2021. De träffades tre gånger och en fjärde var inplanerad under första 
delen av 2022. Stella valde vilka föräldrar som erbjöds att delta i gruppen. Två av 
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föräldrarna hade haft barn placerade under längre tid, en var ny som förälder på 
avstånd. 

Stödpaket 
I Eksjö/Sävsjö togs ett stödpaket fram under det sista projektåret. I detta ges förslag 
på hur stöd kan utformas även på andra sätt än krisstöd. Det första området gäller 
förändringsarbete (under placering) och det andra hemflytt (efter placering). Att 
stötta i förändringsarbetet handlar om att säkerställa att föräldern vet vad som 
behöver förändras och att det formuleras mål för föräldrarollen. Frågeområden som 
pekas ut är att prata om kontakt/umgänge med barn och familjehem, hemmavarande 
syskon, skuld/skam och vårdnadsöverflytt. Alla ska också erbjudas att individuellt 
eller i grupp gå ett av kommunens befintliga föräldrastödsprogram. Målet med detta 
stödpaket är att ge förutsägbarhet och erkännande. Vid hemflytt kan föräldrar behöva 
stöttning av en familjebehandlare inom en lång rad områden. De frågeområden som 
nämns i stödpaketet är till exempel rutiner, tillit och säkerhet.   

Information 
I stort sett alla kommuner valde också att förbättra informationen till föräldrar. I 
Region Jönköpings län hade redan ett informationsmaterial riktat till föräldrar med 
barn i familjehem tagits fram. Dessa kommuner valde därför att jobba med att få ut 
materialet, vilket framförallt handlade om att få socialsekreterare att lämna över det 
till föräldrar och titta på det tillsammans med dem och återkomma till det när de 
pratade om olika saker. Kommunerna tog fram rutiner för att tydliggöra hur 
materialet kunde användas. Övriga kommuner inspirerades av detta material och 
valde att beställa det till sin egen kommun, eller att ta fram ett eget. De såg över det 
material som redan fanns och rensade bort det som uppfattades som överflödigt och 
uppdaterade det som ansågs för svårläst eller inaktuellt. Vid projektets slut hade två 
kommuner tagit fram egna informationsbroschyrer. 

Umgänge 
Flera kommuner såg behov av att utveckla hur de jobbade med umgänge. Deras 
utgångslägen såg olika ut – några hade inget samlat umgängesstöd, det vill säga 
ingen särskild lokal eller personal som utförde stödet. Andra hade en 
umgängesverksamhet, men ville utveckla sina arbetssätt så att de blev mer flexibla 
utifrån vad barn och föräldrar önskade, vilket exempelvis innebar en målsättning om 
att ha fler umgängen utanför lokalen. Flera kommuner arbetade med att få till en 
bättre struktur för planering och uppföljning av umgängen, inte minst i fråga om 
bedömning av frekvens och innehåll. Ett av teamen uttryckte det som att umgänget i 
utgångsläget ”blev som det blev” snarare än att det blev genomtänkt, individanpassat 
eller utvärderat över tid. Vid projektets slut hade Göteborg och Alingsås startat upp 
en umgängesverksamhet med egen lokal och behandlare som specifikt fick rollen som 
umgängesstödjare. Göteborg hade också genomfört en rad dialogmöten där 
socialsekreterare, familjehemssekreterare och behandlare träffades i grupper om en 
handfull personer för samtal utifrån fyra teman:  
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• fördomar/föreställningar om hur umgänge genomförs i staden 

• egna erfarenheter 

• behovet av varandra för att det ska bli bra umgängen 

• strukturer/rutiner (vad är på plats, vad saknas).  

Signs of Safety 
Två kommuner valde att utbilda personal i modellen Signs of Safety under 
projektperioden och ett av teamen valde att införliva det arbetet som ett PGSA-hjul. 
De menade att modellen var ett sätt att förbättra föräldrars delaktighet i utredning 
och vid placering, men också en möjlighet att bidra till ett bättre stöd genom att 
mobilisera familjens nätverk och ett mer intensivt stöd som ett alternativ till 
placering (säkerhetsteam). Under projektperioden började modellen implementeras.  

Samarbete familjehem – föräldrar  
Göteborg planerade för att få igång arbetet med ”Barnets bok”, vilket är ett sätt för 
socialtjänsten att tillsammans med föräldrar och familjehem teckna ner barnets 
historia i ett särskilt material. Att göra det tillsammans förväntades vara ett sätt att 
stärka relationen mellan föräldrar och familjehem – de gör något tillsammans med 
målet att göra gott för det barn som båda parter värnar om. Det kan handla om 
vardagliga saker som var barnet bodde och brukade leka någonstans, eller vad 
föräldrarna tycker om att göra. Denna idé testades dock inte under projektperioden. 

I Mölndal genomförde en arbetsgrupp samtal utifrån ett utbildningsmaterial för 
nya familjehem som heter ”Ett hem att växa i”8 (kap 5 som handlar om livslånga 
relationer och ursprungsfamiljens betydelse). Där tas frågor som berör föräldrar upp 
såsom varför barn ska ha kontakt med sin ursprungsfamilj och samarbetet mellan 
familjehemmet och barnets föräldrar. Diskussionerna ledde vidare till idén att 
använda sig av det befintliga familjehemsnätverket för att ordna temakvällar för 
familjehemmen på teman som berör relationen till föräldrarna. Syftet var att öka 
kunskapen om specifika frågor och sin egen roll i förhållande till föräldrar, men också 
förståelsen för hur det är att vara förälder på avstånd. Kvällarna fick följande innehåll 
i första omgången: 1) Presentation av socialtjänstens förbättringsarbete och samtal 
med en mamma med egen erfarenhet, 2) Anknytningsteori, 3) Missbruk och psykisk 
ohälsa, 4) Umgänge. I den andra omgången justerades det första tillfället som istället 
kom att handla om det tredelade föräldraskapet. Ett erfaret familjehem deltog genom 
att berätta om hur de gjort för att skapa goda relationer med föräldrar. Träffarna 
genomfördes digitalt och olika personer från socialtjänsten tog ansvar för att leda 
träffarna och fylla dem med innehåll. Material från projektet och Socialstyrelsens 
”Positivt umgänge”9 användes. Föreningen Qrut som föreläst vid ett 
lärandeseminarium och ett webbinarium bjöds in vid tillfälle 3 för att dela med sig av 
en personlig (och hoppfull) berättelse om hur rätt stöd kan bidra till att vända en 
destruktiv situation. En stund viktes vid varje tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan 

 
8 Socialstyrelsens material från 2017, finns här: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-8-1.pdf 
9 Socialstyrelsens material från 2021, finns här: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-12-7104.pdf 
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familjehem i digitala grupprum. Träffarna genomfördes digitalt, på kvällstid. Det 
uppskattades eftersom familjehemsföräldrarna slapp restid och inte behövde skaffa 
barnvakt. Samtidigt efterfrågade en del att få träffas fysiskt.  

Barns röster 
Mölndal arbetade sedan tidigare med Väster(norrlands)modellen, där 
socialsekreterare intervjuar barn (från andra ärenden än sina egna) för att lyfta 
barnens röster i det verksamhetsutvecklande arbetet. Intervjuerna består av frågor 
som fångar berättelser om: Hur upplever barnet kontakten med socialtjänsten? Vad 
görs bra? Vad kan bli bättre? Intervjuerna transkriberas och analyseras tillsammans i 
arbetsgruppen och ligger till grund för förbättringar. Utifrån denna erfarenhet sattes 
en intervjuguide ihop med nya frågor, som utgick från kontakten med föräldrar och 
det stöd som de eventuellt fått. Frågorna bollades med föreningen Maskrosbarn. Nio 
intervjuer genomfördes med tonåringar och unga vuxna från pågående eller 
avslutade ärende (men som fortsatt hade en kontakt med socialtjänsten). 
Intervjuerna analyserades sedan tillsammans. Några av de intryck som 
arbetsgruppen tog med sig var att: 

• Många av barnen känner omsorg om och tar ett stort ansvar för sina föräldrar. 
Detta kan göra att de inte vågar eller orkar säga hur de vill ha det när det gäller 
umgänge eller kontakt med föräldrarna. Det är något de vill ha hjälp med. 
Barnen är ibland rädda för vad som ska hända efter ett umgänge och det 
påverkar vilken kontakt de vill/vågar ha och hur de upplever umgänget. 

• Flera av barnen tar upp att det är viktigt att de får veta saker om sina 
föräldrar, hur de mår, hur de har det och om de får hjälp och stöd. Några tar 
också upp att det är viktigt att även föräldrarna får information om barnen, 
det underlättar i deras kontakt. 

• Barnens egna förslag på stöd är till exempel stöd när barnen flyttar (krisstöd), 
stöd i sitt mående, stöd till föräldrarna att förstå barnens situation och pengar 
till aktiviteter vid umgängen. 

Blev det bättre för föräldrar och barn? 
I teamens uppdrag låg att själva följa upp huruvida den förändring som testades 
faktiskt förverkligades, samt om den ledde till den förväntade förbättringen. Med 
andra ord: började socialtjänsten arbeta på ett nytt sätt? Och upplevde föräldrarna att 
det var bra (eller bättre) arbetssätt? Eftersom det är teamen själva som utformat och 
genomfört sina uppföljningar så ser de olika ut. Syftet var inte att genomföra 
uppföljningar som höll vetenskaplig kvalitet, utan att göra det som var möjligt utifrån 
verksamhetens egna resurser. Alla arbetssätt följdes inte upp under projekttiden, 
men de uppföljningar som dokumenterades presenteras nedan. 

Krisstöd 
Mölndal valde att följa upp krisstödet efter att insatsen genomförts i sex familjer. 
Föräldrar tillfrågades muntligen och erbjöds även att besvara en enkät. Det som 
framkom var enbart positivt. Föräldrarna tyckte att det hade varit hjälpsamt; det var 
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skönt att få komma och prata och ventilera. De professionella å sin sida upplevde att 
föräldrar fick stöd snabbare än förut. Däremot konstaterades att föräldrarna kanske 
fortfarande inte fick stöd när de skulle behöva det som mest, det vill säga på kvällar 
och helger.  

Stellamottagningen i Göteborg hade kontakt med 231 föräldrar under 2020–2021. 
Majoriteten av föräldrarna var mammor, hade barn under 11 år och placeringsbeslut 
enligt LVU. Uppföljning skedde med hjälp av enkäter till föräldrar (19 svar). 
Teamledaren genomförde dessutom intervjuer med 9 barnsekreterare som haft möte 
med förälder och Stella, samt med 8 förste socialsekreterare. De föräldrar som 
svarade på enkäten var positiva: de kände sig lyssnade på, fick prata om det som var 
viktigt och komma till tals. Socialsekreterarna tyckte att det var bra att föräldrarna 
fick någon som kunde ta sig tid för dem, eftersom de själva inte kunde det. De tyckte 
att mötena med föräldrarna blev bättre när Stella var med: det blev bättre struktur, 
mer avslappnad stämning och föräldrarnas frågor kom med på ett bättre sätt. Den 
feedback som Stellapersonalen fångat upp är att föräldrarna tycker det är bra att det 
finns en mottagning som bara är till för dem och som inte ligger på socialkontoret. De 
tycker att Stella kan förklara så att de förstår och att de får bättre förutsättningar att 
vara delaktiga på möten. Föräldrarna uppskattade att Stella hade erfarenhet från 
socialtjänstens myndighetsutövning och att de alltid hörde av sig inom den tid de 
lovat. En del föräldrar hade dock förväntat sig att Stella skulle kunna driva deras 
ärende, likt en jurist. 

I Värnamo kontaktades 15 föräldrar under projekttiden. Efter ett knappt år, när sju 
föräldrar tagit emot stöd, genomförde teamledaren och krisstödjarna en 
självutvärdering där de sammanfattade den feedback de fått från föräldrarna och de 
reflektioner de själva gjorde. De konstaterade då att alla utom två föräldrar som hade 
erbjudits stödet också hade tackat ja till det. De som tackade nej hade det gemensamt 
att barnet var tonåring och placerad på eget beteende. Tanken var att utvärdera 
insatsen tillsammans med föräldern med hjälp av SRS och ORS10, men så blev inte 
fallet. Krisstödjarna upplevde att föräldrarna genomgående var positiva till insatsen 
och framförallt värdesatte att det fanns någon som vände sig just till dem, som 
undrade hur de mådde och som kunde lyssna utan att bedöma eller dokumentera. 
Vissa behövde handfast, praktisk hjälp med att till exempel få skjuts hem från 
socialkontoret eller hämta saker som de glömt i samband med placeringen. I något 
fall tog det flera veckor mellan placering och kontakt, men i de flesta fall lyckades 
föresatsen att vara snabb. I flera ärenden fanns krisstödjarna på plats när föräldrarna 
fick besked om placering. Den relativt korta insatsen (max fem tillfällen) ansågs 
framgångsrik eftersom krisstödjarna kunnat slussa vidare till mer långsiktigt stöd (till 
exempel familjebehandling) i de fall föräldern behövde mer stöd, eller när de kunde 
konstatera att det fanns ett befintligt stöd runt föräldern. Vissa föräldrar hade bara 
velat ha kontakt vid ett tillfälle. Efter utvärderingen beslutade Värnamo att fortsätta 
med krisstödet, men koppla på fler stödpersoner då de två som dittills engagerats inte 
kunde vara tillräckligt tillgängliga (till exempel under semestermånader). Ytterligare 
två krisstödjare kopplades därför på. 

 
10 Skattning av samtal och förändring, se Socialstyrelsens metodguide: 
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-
praktik/metodguiden/srs-skattning-av-samtal/ 
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Information 
Projektet bidrog till att information utformades och ompaketerades. Huruvida den 
nådde ut till föräldrar och om den gjorde placeringen mer begriplig och föräldrar mer 
upplysta är däremot svårare att veta.  

Eksjö/Sävsjö utformade en enkät som skickades ut till föräldrar där de önskade 
fånga upp ifall föräldrarna fått informationen, och ifall de upplevde att de förstod vad 
som nu hände. Enkäten skickades ut vid två tillfällen. Även Mölndal utformade 
enkäter för att följa upp om föräldrarna fått informationsbroschyren och om de 
kände till viktiga saker såsom varför barnet är placerat, vem som bestämmer över 
viktiga frågor och så vidare. Det var dock svårt att få in tillräckligt många svar för att 
dra några slutsatser. Värnamo utformade en enkät, men hann inte testa den under 
projekttiden. 

Samarbete familjehem – föräldrar  
Mölndal följde upp sina temakvällar genom en öppen digital utvärdering med 
familjehemmen efter varje tillfälle. Responsen var positiv. Familjehemmen tyckte att 
träffarnas teman var intressanta och uppskattade erfarenhetsutbytet i grupprum 
samt de personliga berättelserna från föräldrar och erfarna familjehem. Arbetet 
bidrog till en ökad medvetenhet (åtminstone hos de familjehemssekreterare som 
deltog i förbättringsarbetet) kring hur viktigt det är att hålla frågan levande i 
kontakterna med familjehemmet, både vid uppföljningar i pågående ärenden och vid 
rekrytering av nya familjehem. De bestämde sig för att jobba vidare med följande 
frågor, vilket på sikt har potential att gynna såväl barn som föräldrar: 

• Prata om att uppdraget även inkluderar kontakt med ursprungsfamilj redan i 
rekryteringen – hur göra plats för och välkomna även dem? 

• Tänk även in föräldrarna i matchningen av familjehem. 

• Hjälp familjehemmen att reflektera över sin roll som familjehem, över hur 
föräldrarna känner inför dem och hur de kan hjälpa barnet att behålla 
kontakten med sina föräldrar. 

• Prata återkommande om föräldrar i uppföljningen av familjehemmet, utforska 
hur relationen till föräldrarna fungerar och om det behövs stöttning. 

• Bekräfta det goda: berätta för familjehemmen om det positiva föräldrarna ser 
hos dem och vice versa – det är inte säkert att de berättar för varandra. 

• Initiera vuxenmöten med familjehem och föräldrar om det behövs. 

• Se till att föräldrar får besöka familjehemmen innan barnet placeras där. 

• Hjälp familjehemsföräldrarna att lyssna in vad som är viktigt för föräldrarna 
och vara kreativa så att kontakten upprätthålls mellan umgängen, till exempel 
vad de vill att de berättar om, hur de vill hålla kontakten, hur de vill få bilder 
skickade och så vidare. 

Barns röster 
Intervjuerna som Mölndal genomförde bidrog till att förstärka känslan av att barnen 
gynnas av att föräldrarna får ett bättre stöd, vilket gav energi till förbättringsarbetet. 
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Arbetsgruppen skrev ut citat från intervjuerna och gjorde en utställning. 
Förhoppningsvis bidrog de därmed till en ökad förståelse för hur stöd till föräldrar 
hänger ihop med barnperspektivet, men det finns ingen uppföljning gjord.  

Intervjuerna bidrog också till en rad förbättringsåtgärder:  

• Alla barn ska få information om att föräldrarna erbjuds stöd och löpande 
information om föräldern. 

• Alla föräldrar ska få information om barnen. 

• Temakvällarna för familjehem kompletterades med ett tillfälle om umgänge –
öka kunskapen om hur familjehemmen konkret kan stötta barnen i kontakten 
med föräldrar. 

• Familjebehandlarna uppmärksammades på att ungdomar behöver hjälp att 
prata med sina föräldrar om varför det blivit som det blivit.  

• Utveckling av umgängesverksamheten så att fler familjer kan få stöd: mer 
personal, mer stöd innan och efter umgänge, ökad flexibilitet i hur umgängen 
kan gå till och i hur stödet kan utformas. 

  



   

36 (49) 

Förälder på avstånd 2019–2021 

Hur fortsätter arbetet efter projektet? 
Projektformen är vanlig i offentlig förvaltning, men kan ifrågasättas. Erfarenheten av 
att projekt bara leder till tillfälliga lösningar är utbredd, vilket föranlett uttryck som 
”projektkyrkogårdar”. Vi försökte undvika dessa fällor på en rad sätt, till exempel 
genom förankring i chefsled och genom att uppmuntra idéer som var långsiktiga och 
verksamhetsnära. Vi värnade också om att det sista lärandeseminariet skulle vara 
framåtblickande och inte bara summerande. Därför fick alla team resonera kring två 
frågor: Vad är nästa steg? Vad ska ha hänt i vår kommun om tre år? Alla fick också 
skriva ett brev där de påminde sig själva om vad just de inte skulle ha glömt ett halvår 
senare då projektledningen skickar ut breven till var och en. Vad det står i dessa brev 
är således förseglat. De två nämnda frågorna fångades däremot upp, se exempel 
nedan. 

  

Exempel på hur arbetet ska fortsätta efter projektavslut 

 Fortsätta implementera idéerna. 
 Teamet kommer fortsätta att träffas. 
 Utveckla umgänge inte bara på umgängesenheten utan i hela staden. 
 Jobba mot en gemensam bild av hur viktigt ett strukturerat arbete med 

umgänge är. 
 Jobba med synen på föräldrarna, värderingar – om tre år har vi kommit 

närmare varandra. 
 En djupare dialog med familjehemmet i utredningsprocessen kring det 

tredelade föräldraskapet. 
 Tydliggöra vem som pratar med familjehem och föräldrar där det inte 

fungerar. 
 Fortsätta att utvärdera idéerna. 
 Hålla frågorna vid liv. 
 Backa och göra om. 
 Öka delaktigheten. 
 Öka antalet frivilliga placeringar. 
 Vi vill bli bättre på att möta föräldrars frågor om vad de ska göra för att 

få hem sitt barn. 
 Information om Stella till alla. 
 Om tre år finns ett umgängesstöd och en bra lokal. Vi har bra flyt i 

krisstödet. Föräldrar och barn är mer nöjda med vårt arbete. 
 Om tre år ska alla handläggare har uppdaterad kunskap om förälderns 

aktuella situation och aktuella behov av stöd.  
 Om tre år har vi ett förhållningssätt där vi som organisation ser föräldrar 

som viktiga för sina barn oavsett profession. Vi har systematiserat 
umgängesstöd och hur vi lyssnar på barnen. 
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Hur fungerade genombrottsmodellen? 
Tillsammans med teamledarna kunde vi i projektledningen konstatera att 
genombrottsmetoden så som vi använde den fungerade väl. Ovan har beskrivits på 
vilket sätt den bidrog till genombrott, men något bör också sägas om vad den bidrog 
till som struktur för ett FoU-projekt.  

Det som uppskattades av teamledarna var att få en tydlig struktur för det egna 
arbetet via kunskapssammanställningen och PGSA-hjul, utbytet med andra 
kommuner via lärandeseminarier och eget nätverkande och kunskapspåfyllning via 
föredrag från forskare och inbjudna gäster. Det blev ett sätt att delta i forskning på ett 
mer inkluderande sätt jämfört med tidigare erfarenheter då det bara handlat om att 
bli intervjuad eller att rekrytera klienter. Den digitala form för lärandeseminarier 
som delvis fick användas på grund av pandemin fungerade, men det var inte lika bra 
som att träffas fysiskt. Däremot fungerade det väl för teamledarmöten. Det första 
lärandeseminariet var ett lunch-lunchtillfälle, vilket vi uppfattar var värdefullt för att 
”kicka igång” arbetet och lära känna varandra. Många efterfrågade att även sista 
träffen skulle ha varit av detta slag och det tror vi hade varit bra, men det rymdes inte 
i budgeten. Vi la också till en halvdag i varje region under våren, innan projektet på 
riktigt startades upp. Det tror vi också var ett bra sätt för att ändå sätta projektet på 
agendan. Vid första och sista lärandeseminariet fick teamen bjuda in några chefer 
som ansågs betydelsefulla för att ge projektet mandat. Även detta uppfattar vi var 
värdefullt, även om några chefer hade hunnit byta jobb mellan det första och sista 
tillfället. Däremot kändes det viktigt att övriga seminarier var vikta endast åt 
teammedlemmar så att det blev tydligt vilka det var som förväntades utgöra kärnan.  

Sammantaget beskriver teamledarna hur dessa aktiviteter bidragit till nätverkande, 
nya diskussioner samt till att vilja prova nya arbetssätt och att våga göra det. De 
upplever också att aktiviteterna har fungerat som ”ögonöppnare” och ingivit hopp. En 
av teamledarna uttryckte det på följande sätt: 

Det som givit mest, enligt mig, är det ni forskare delat med er av, er forskning, av 
intervjuerna med föräldrarna och statistiken [inventeringen av befintligt stöd] som talat 
för sig själv. Det har skapat en längtan och vilja att förändra och förbättra. Jag gillade 
också Qrut såklart. […] Deras arbete och mammorna har varit väldigt inspirerande. Att 
de visade på att det är en målgrupp som går att jobba med. Kan de kan vi började vi 
tänka då. 

Det som behöver förbättras om modellen används i framtiden är att det behövs en 
större tydlighet kring hur arbetsgrupper och team ska komplettera varandra och 
kring dokumentation. Ingen hade tidigare vana vid PGSA-hjul och det upplevdes som 
svårt att hantera dem, både tekniskt (en mall utformades) och generellt (vad skulle 
stå var och hur ofta skulle de ändras). Teamledarna var kluvna till om det hade varit 
bättre med en helt annan dokumentation eller om det mer handlade om teknik och 
vana, vilket framgår av följande kommentarer från tre olika teamledare: 

Trots sin enkla idé är det svårt att ʺlära utʺ till medarbetarna. Svårt att få dem att hålla 
sig till de olika delarna P, G, S och A. Precis det anser jag dock är varför vi behöver 
hjulet, för att vi tenderar att sväva iväg. OM något ska göras systematiskt anser jag att 
hjulet är till stor hjälp. Det ramar in arbetet och motverkar utsvävningar. 
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Jag tycker att de var krångliga rent tekniskt och kom aldrig riktigt förbi den spärren. 
Men när man pratade om dem i teorin och tanken med dem upplever jag som god och 
relevant. Men det kändes alltid som ett motstånd att använda sig av dem i praktiken. 

Jag gillar PGSA-hjul. Det är viktigt att dokumentera denna typ av arbete. Man ser vad 
som bestämts och man får avsätta tid för att planera och följa upp. Att se till att svara på 
frågor om t.ex. hur saker ska genomföras och hur det ska följas upp. Sådant som lätt 
glöms bort annars. Ibland har det varit svårt att få tid till detta, men när man väl har 
gjort det så har det varit väldigt hjälpfullt. Jag har ofta gått tillbaka och kollat vad jag 
skrivit i mina PGSA-hjul och också använt för att visa andra. Nackdelen är endast att 
det tekniskt har varit bökigt att få till. 

I framtida projekt finns det anledning att lägga mer tid från projekt- och 
processledningens sida på att skapa mallar som är enkla att hantera och att ge 
praktiskt stöd i att fylla i och uppdatera dem. Meningen var att använda dem som 
visualiseringar vid lärandeseminarierna, vilket skedde vid tillfälle 2 men sedan kunde 
detta inte fullföljas vid tillfälle 3 och 4 då de träffarna blev digitala. Möjligen hade 
fysiska träffar bidragit till att göra PGSA-hjulen meningsfulla och användbara. 
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Teamens råd till sig själva 
Vid det sista lärandeseminariet fick teamen möjlighet att utvärdera hur arbetet gått. 
De fick då bland annat diskutera och via det digitala verktyget mentimeter sedan 
teamvis svara på frågan: Om du fick vända dig till ditt team vid projektets början, 
vad hade du velat ge för råd? Svaren blev (med några omformuleringar för att 
begripliggöra): 

Teamens råd till sig själva 

 Fundera noga på hur teamet formas och vilka konsekvenser det får för 
förbättringsarbetet. Se till att få med operativ personal, inte minst 
utredande socialsekreterare och familjehemssekreterare. Få med många 
professioner – alla behöver se helheten och sin egen del runt föräldrar 
och barn. 

 Fånga upp de enheter som inte prioriterat att vara med. Utforska varför 
och fortsätt berätta om det som görs. 

 Prata mer i starten i teamet om vad vi tänker om föräldrar och lyssna på 
varandras erfarenheter. 

 Förankra bättre på ledningsnivå så att alla enheter kommer med. 

 Tydliggör mandat, förutsättningar och förväntningar från ledningen 
tidigt. 

 Våga testa i liten skala – kom igång! Sen kan ni utveckla vidare. 

 Hitta balansen mellan att låta processen ta tid och samtidigt driva 
processen framåt. 

 Jobba igenom en idé (ett PGSA-hjul) ordentligt innan ni går vidare till 
nästa. 

 Prioritera projektet och påminn om vad som är bestämt. 

 Dela in teamet i arbetsgrupper för att driva enskilda idéer (PGSA-hjul), 
men inte för små arbetsgrupper. 

 Teamledaren kommer att vara viktig för att hålla ihop processen och 
föra arbetet framåt. 

 Följ upp och tänk långsiktigt. 

 Bjud in andra till teamet för att få nya perspektiv. 

 Prata om förbättringsarbetet på den egna enheten – du är en 
ambassadör! 

 Bjud in socialsekreterare och behandlare utanför teamet för insyn, 
dialog, kunskapsutbyte mellan teammöten. 

 Var beredda på att organisationens syn på hur viktiga föräldrar är för 
sina barn kommer att förändras. Hur skördar vi den frukten? Hur lever 
vi upp till de förväntningarna? Vad behöver ledningen tänka på utifrån 
detta? 
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Avslutande reflektioner 
Perspektivkrockar 
I mångt och mycket såg föräldrar och socialarbetare samma förbättringsområden. 
Det fanns också ett stort sug bland medarbetare i socialtjänsten efter att höra 
föräldrars röster och att lyssna till de föräldrar med egen erfarenhet som bjöds in till 
olika aktiviteter. Det är hoppfullt. Samtidigt är det gåtfullt – varför fanns då ett så 
stort gap mellan hur det tredelade föräldraskapet borde utformas och hur det i 
realiteten såg ut? Ett av de hinder som framstod som allra tydligast var en utbredd 
föreställning om att ett föräldraperspektiv stod emot ett barnperspektiv; att det inte 
gick att kombinera dem. Antingen lyssnar de professionella på barnet och går det till 
mötes, eller så lyssnar de på föräldrarna och går dem till mötes. Under många år har 
socialtjänstens medvetenhet om barns rättigheter ökat och arbetat aktivt med att 
sätta barnets behov i centrum. Det är mycket positivt (även om 
barnrättsorganisationer som Maskrosbarn påminner om att mycket återstår att göra). 
Att i denna diskurs lyfta föräldrars rättigheter ledde till en krock. Mycket av arbetet 
kom därför att handla om att visa hur perspektiven kan samexistera och att förtydliga 
att föräldrar inte har rätt till sina barn, men till sitt föräldraskap. Att fortsätta vara 
förälder, på avstånd, måste innebära många olika saker – och det innebär inte 
nödvändigtvis att föräldrar träffar sina barn, har kontakt med dem eller återförenas 
med dem. Det beror på. Och det förändras förmodligen över tid i förhållande till hur 
barns och föräldrars situation och önskemål förändras. Men föräldrar ska inte per 
automatik hamna varken på så kort eller så långt avstånd som möjligt därför att det i 
sig gynnar barn. Vi hoppas att denna rapport inspirerar fler till att diskutera hur 
socialtjänstens arbete med barn och föräldrar kan se ut i olika familjer med olika 
förutsättningar, både de som kan involveras minimalt och maximalt, de som behöver 
lite stöd och de som behöver mycket stöd. Vi hoppas i framtiden också att 
diskussionen sprider sig till alla de samhällsaktörer som är av avgörande betydelse 
för att föräldrar ska kunna vara de bästa föräldrar de förmår, på avstånd. Även om 
socialtjänsten är en central kugge så är de ofta en av många.  

Kommunerna gjorde olika ”förbättringsresor” 
Vilket genombrott fick frågan om stöd till placerade barns föräldrar i de sju 
kommunerna? Frågan är svår att svara på, men vår bedömning är att det skedde en 
förflyttning i alla kommuner – ingen stod kvar på samma ställe när de tre åren 
passerat. Däremot bedömer vi att socialtjänsten gjorde olika slags förflyttningar. Det 
märks både på hur många förbättringsidéer som teamen jobbade aktivt med, hur 
långt de kom med varje idé och hur stora delar av socialtjänsten som tog del av 
projektet. I de flesta kommuner implementerades nya arbetssätt som har potential 
att fungera långsiktigt, men i någon kommun handlade det snarare om att komma 
igång med en dialog över enhetsgränser kring den gemensamma målgruppen. I alla 
kommuner kämpade teamen med att nå ut brett med arbetet. Det är något vi tryckte 
på eftersom det annars är svårt att implementera de arbetssätt som visar sig 
önskvärda, men också därför att alla teamledare identifierade ett behov av 
förändrade förhållningssätt i socialförvaltningen i stort och ett behov av mer 
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samarbete över enhetsgränser. Det genomfördes olika många spridningsaktiviteter i 
kommunerna, till exempel avdelningsdagar på temat, presentation i ledningsgrupper, 
besök på APT. Ytterligare sådana planerades in även 2022. 

Hur långt kommunerna kom i sitt arbete kan förstås på olika sätt. En faktor som 
tycks ha spelat roll är hur mycket tid teamledarna kunde lägga på arbetet, eftersom 
de spelade en nyckelroll. Att kombinera teamledarrollen med en chefsroll verkar inte 
ha varit görbart, men även övriga teamledare hade svårt att avsätta så mycket tid som 
de egentligen ansåg att de hade behövt. I genomsnitt bedömde teamledarna att de la 
15 procent av sin tjänst på projektet. Två teamledare upplevde att de inte kunnat 
lägga tillräckligt med tid på projektet, men övriga att de kunnat göra det åtminstone 
under perioder. Vi ser här också skillnader i vilken ambitionsnivå som kommunerna 
la sig på initialt där vissa avsåg att ge teamledaren en knapp halvtid, medan andra 
inte formulerade sig i frågan. 

Något annat som kan ha påverkat utfallet är hur stabila personalgrupperna var 
under perioden. När personalomsättningen är stor (på grund av sjukskrivning, 
föräldraledighet och/eller byte av tjänst) tar det fokus från utvecklingsarbete både för 
chefer som i stället behöver lägga kraft på rekrytering och för medarbetare som får 
bära varandras ärenden under vakanser. Det kan också stjäla den energi som krävs 
för att orka göra mer än nödvändigt, vilket utvecklingsarbete ofta uppfattas som. Vi 
kan konstatera att personalomsättning hade negativ inverkan i vissa fall, men att det 
samtidigt kunde inverka positivt när det kom nya personer in i teamet och gav kraft 
till arbetet. 

En ytterligare påverkansfaktor som teamledarna lyfte fram var hur teamet var 
sammansatt. När det saknades operativ personal i teamet (alltså när det framför allt 
bestod av chefer) var det svårare att få till test av nya arbetssätt. Det kunde också vara 
svårt att få aktiv medverkan från vissa centrala enheter inom socialtjänsten. Det 
handlade om utredningsenheter, vuxenenheter och socialpsykiatri/LSS. Teamledarna 
beskrev också hur de delvis fick hålla igen för att anpassa ambitionsnivån till vad de 
uppfattade att teamet orkade med då det även fanns andra arbetsuppgifter och 
projekt som behövde prioriteras. 

Teamens och teamledarnas reflektioner 
Omkring 60 teammedlemmar och extrainbjudna chefer som deltog vid det sista 
lärandeseminariet fick möjlighet att utvärdera projektet via mentimeter. De fick 
bland annat svara på frågan Vad är det viktigaste du bär med dig från projektet?. En 
fullständig sammanställning av de 70 svaren finns i bilaga, men här följer några 
exempel: 

Förhållningssättet! Att vara ännu mer inkluderande, lyssna in och utforska deras tankar 
och få dem mer delaktiga. 

Hålla igång samtalet om det tredelade föräldraskapet. 

Våga prata om olika synsätt. 

Förståelse för hur både barn och föräldrar påverkas av placeringen. 

Vikten av dialog mellan olika professioner. Att ha med alla på tåget om det ska bli en 
bestående förändring. 
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Teamledarna svarade därutöver på en enkät och de deltog även i en 
fokusgruppsintervju i slutet av 2021. Vi uppfattar att de gav en ärlig feedback även 
om de inte var anonyma. På frågan Vad är det viktigaste du tar med dig från 
Förälder på avstånd? svarade många att de fått med sig nya perspektiv på 
socialtjänstens arbete och att det varit givande att vara del av ett kommungemensamt 
projekt och att jobba systematiskt med förändringsidéer. Tre citat får illustrera: 

Att förändring är möjlig, men att det kan behöva ta tid. Det viktiga är att börja 
någonstans och utgå därifrån. För oss har det blivit ringar på vattnet och en positiv 
spiral. Jag har fått flera konkreta exempel på hur vårt arbete faktiskt har gjort skillnad 
för både barn och föräldrar och det är det viktigaste, men också vikten av att utvärdera 
de förändringar som görs, att ställa sig frågan: blev det här som vi hade tänkt? Blev det 
bättre? Vad säger barnen och vad säger föräldrarna? Och vad säger personalen? Och så 
släpper man all prestige och gör det bästa för att förbättra ytterligare. Jag tror det är 
viktigt att vara nyfiken på vad vi kan göra bättre. 

Att vi med delaktighet och ett annat perspektiv ska skapa så mycket större trygghet för 
barn och föräldrar. Men förändringen börjar med oss och hur vi ser på föräldrar och 
hur vi fördelar våra resurser inom våra organisationer. 

Projektet har gett mig många funderingar kring hur vi arbetar med våra placerade barn 
och föräldrar och framför allt innan placeringarna. Hur skapar vi arbetsallianser med 
föräldrar i ett motstånd etc? Konkret har det mynnat ut i att påbörja ärendegranskning 
för att hitta förbättringsområden. 

På frågan Vilket är det viktigaste avtrycket, om något, som Förälder på avstånd har 
satt i din kommun? var svaren bland annat konkreta insatser som implementerats, 
till exempel en ny stödform eller en ny enhet, men också att frågan diskuteras på ett 
annat sätt än före projektet där socialtjänstens roll som möjliggörare för stöd och 
involvering blivit tydligare. Flera lyfte fram att synen på föräldrar förändrats, vilket 
illustreras i följande citat: 

Att föräldrarna behöver stöd! Att det också är ett barnperspektiv, att vi behöver jobba 
som team och helhet oavsett sektionstillhörighet. 

Att föräldrarna är viktiga för sina barn. Vi har vetat det innan, givetvis, men det har 
blivit så mycket mer tydligt på vilket sätt och också att det blir en stor skillnad för 
barnen och deras föräldrar när vi når fram och lyckas göra ett bra jobb. Inte minst när 
det gäller familjehemmen och deras roll. Vi har sett en stor skillnad i de familjehem 
som är nya, där vi pratat med dem och jobbat med dessa frågor redan från start. Också 
att vi på socialtjänsten har ett stort ansvar att anpassa vårt stöd och sätt att bemöta och 
jobba med föräldrar och deras barn. Att vårt bemötande är viktigt, och att stödet 
behöver anpassas efter föräldrarna. Barnintervjuerna blev ett bra kvitto på att de 
förändringsidéer vi arbetar med är viktiga även för barnen. Jag hoppas och vill tro att vi 
nu har ett bättre bemötande till föräldrarna, att de nu också erbjuds krisstöd samt 
annat anpassat stöd. Jag tror också att arbetet med att utveckla umgängesstödet redan 
har och även fortsättningsvis kommer göra en stor skillnad för barn och föräldrar när 
de träffar varandra. 

Fortsatt systematiskt förbättringsarbete 
Till sist vill vi ringa in några områden som vi identifierar som centrala för kommuner 
att jobba med. Alla frågorna handlar om att i större utsträckning bli konkret i fråga 
om vad stödet till föräldrar kan och ska innehålla. Vi menar att en evidensbaserad 
praktik innebär en beredskap för att lösningar behöver se olika ut för olika familjer.  
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Stöd i förhållande till föräldrars behov och resurser 
Föräldrar till placerade barn är en heterogen grupp – de har olika behov och olika 
resurser. Socialtjänsten i varje kommun behöver inventera vad just deras föräldrar 
behöver för stöd för att kunna vara föräldrar på avstånd. Det behöver ske på 
individnivå (vad behöver just denna förälder?) och på gruppnivå (vilka behov ser vi 
generellt?). Dessutom: Vilka förutsättningar har vår kommun att möta dessa behov? 
Vad är på plats och vad behöver utvecklas?  

På samma sätt behöver socialtjänsten systematiskt följa upp vilka resurser varje 
förälder har för att planera för hur just de, och eventuellt deras sociala nätverk, kan 
involveras i barnens liv. I fokusgrupperna med socialarbetare togs detta ofta upp som 
något de önskade göra mer av.  

Det är väsentligt att i det systematiska kvalitetsarbetet utforska både vad 
socialarbetare uppfattar att föräldrar är i behov av och vad föräldrar själva uttrycker 
att de behöver. Det innebär att de som arbetar i socialtjänsten behöver reflektera 
kring vad föräldrar har rätt till och vad som är ”good enough”: Vilka behov är vi 
skyldiga att tillgodose för att inte diskrimera någon liksom för att utföra ett 
tillräckligt bra socialt arbete? Det kan också krävas struktur för att ta reda på vad 
föräldrar önskar för råd, stöd och hjälp. Att svara på en öppen fråga kan vara för 
svårt, att ta del av exempel kan vara lättare. Här behöver socialtjänsten vara kreativ 
och ta fram material, vilket även kommer att vara till hjälp för nya socialsekreterare.  

Stöd under olika faser 
Föräldrars behov är heller inte desamma över tid. Bedömningar av vilket stöd en 
förälder behöver eller på vilket sätt hen utgör en resurs för sitt barn måste därför 
göras kontinuerligt. En bedömning är en färskvara eftersom liv, hälsa och andra 
omständigheter förändras när föräldern befinner sig i olika faser. 

Bedömningen bör också påverkas av att barnet befinner sig i olika faser. Det som 
gällde när barnet var i späd ålder kanske inte längre är relevant när barnet blir äldre. 
Det som var enkelt när barnet var litet kanske blir mer utmanande senare och vice 
versa. 

Slutligen kan bedömningen vara beroende av placeringsfas. Föräldrar behöver inte 
nödvändigtvis samma stöd i början av placeringen som efter ett par år eller vid 
placeringens eventuella avslut. Även här finns ofta såväl specifika behov utifrån 
funktionsförmåga hos förälder och barn, som generella behov som gäller i de flesta 
fall eftersom övergångar innebär utmaningar såsom omställning av vardagliga 
rutiner, separation och praktiska saker som skolbyte och flytt.  

Stöd från flera håll 
Projektet tydliggjorde att stöd till placerade barns föräldrar kan ges av många olika 
personer och funktioner, beroende på vilka resurser föräldern har i sitt eget sociala 
nätverk, vilka professionella stödpersoner som föräldern redan har en fungerande 
kontakt med eller vilka stödinsatser som kommunen har på plats. Det tycks viktigt att 
inte förlita sig på att barnsekreteraren kan vara den primära stödpersonen, och att ha 
en flexibel inställning till vem det i stället – eller därutöver – kan vara. Det kan vara 
en bra idé att utse vissa personer som ska vara enbart föräldrastödjare, men en sådan 
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idé kan också bidra till att öka den fragmentisering som redan finns inom 
socialtjänsten där gränser dras upp på ett sätt som tränger undan ett holistiskt socialt 
arbete – det blir i värsta fall väldigt många kockar och en ganska rörig soppa. Ibland 
är det positivt att någon utvecklar en specialkompetens och får komma in som en ny 
person i familjen, men ibland är det i stället positivt att den som redan känner 
familjen ser på sitt uppdrag på ett nytt sätt och därmed minskar antalet personer som 
föräldern förväntas bjuda in i sitt liv. Det kan till exempel handla om att 
föräldraperspektivet byggs in i beroendebehandlingen eller i 
boendestödjarens/boendepersonalens uppdrag. Utifrån våra föräldraintervjuer vill vi 
särskilt understryka vikten av att uppmärksamma hur föräldrar med psykiska 
och/eller intellektuella funktionsnedsättningar ges förutsättningar för delaktighet.  
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Bilaga 
Professionsgrupp Vad är det viktigaste du bär med dig från projektet?11 

Socialsekreterare Det krävs inte så mycket från mig för att det ska bli mycket bättre för 
föräldrar. 

Inställningen till föräldrar. 

Undvika personbundna arbetssätt. 

Vara uppmärksam på hur vi jobbar. 

Vikten av dialog med alla för att ge förutsättning för delaktighet och 
för att undvika missförstånd. 

Krisstöd är viktigt att tänka på. 

Gemensamt finner vi vägar att utvecklas och samsyn – går ej att 
genomföra på enskild enhet eller nivå. 

Det går att ha ett föräldraperspektiv utan att tappa barnperspektivet. 

Motivation att jobba vidare med delaktighet och umgängesfrågor. 

Förändringsarbete kräver ihållande uthållighet och en stor portion 
tålamod, flexibelt tänkande och stöd utifrån. 

Alla på arbetsplatsen tar ansvar för att vilja ha bra attityd till det 
biologiska nätverket. 

Förhållningssättet! Att vara ännu mer inkluderande, lyssna in och 
utforska deras tankar och få dem mer delaktiga. 

Familjehemssekreterare Hålla igång samtalet om det tredelade föräldraskapet. 

Tidigt i utredningsprocessen tala om bio-familjen och ansvaret att 
även ha en god relation till dem. 

Arbeta med relationen bioföräldrar-familjehem: hitta gemensamma 
nämnare, avdramatisera. 

Att lyfta in förälderns delaktighet så mycket det går, även det lilla kan 
göra stor skillnad. 

Stöd till föräldrar är viktigt för barns mående. 

Vikten av att lyssna på barn och ungdomar inför utvecklingsarbete. 

Vikten av gemensam värdegrund och samverkan. 

Arbetsledare Vi ser att synen på föräldrar är på väg att ändras, med små steg. 

Vi måste prata värderingar och hur vi ser på föräldrar. 

Arbetet med föräldrar måste tilldelas resurser och få lov att ta plats i 
socialtjänstens arbete. 

Vi ser att det är lite mer fokus på föräldrarna nu; viktigt att se att 
detta fokus gynnar barnet och placeringen. 

Behandlare/pedagog Synliggöra föräldraperspektivet, förändrade värderingar gällande 
föräldrarnas betydelse – de är viktiga för sina barn trots avståndet. 

Våga prata om olika synsätt. 

Viktigt med en engagerad teamledare samt engagerad ledning. 

Samverkan mellan professioner har varit jätteviktigt. 

 
11 Snarlika svar har slagits ihop och några språkliga justeringar är gjorda. 
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Hur haltande det tredelade föräldraskapet är och hur viktigt det är att 
jobba med det. 

Att ge rätt förutsättningar till bra umgänge. 

Förståelse för hur både barn och föräldrar påverkas av placeringen. 

Att stödet är viktigt. 

Vikten av finlir, detaljer innan, under och efter umgänge. 

Vikten av samverkan, att dela med sig av erfarenheter/kunskaper. 

Jobba fram förändringsarbete, låta föräldrarna få en röst 

Det går om man vill. Det är som att dessa föräldrar osynliggjorts i 
åratal för att de är så jobbiga o.s.v. och så bestämmer sig några 
kommuner och då går det att göra riktigt bra saker. 

Vikten av hur vi pratar om föräldrar när vi överlämnar till andra. Det 
påverkar mottagaren vilka ord vi använder. 

Vikten av dialog mellan olika professioner. Att ha med alla på tåget 
om det ska bli en bestående förändring. 

Umgänge är ett komplext uppdrag som inte får göras lättvindigt. 

Metodhandledare/ 

verksamhetsutvecklare 

Viktigt med samarbetet mellan professionella för att utgöra ett stabilt 
ben i det tredelade föräldraskapet. 

Våga testa i liten skala. 

Involvera brett med funktioner och tydlig ansvarsfördelning. 

Förankring i ledning. 

Fortsätta kämpa med att ta de svåra diskussionerna. 

Jobba med våra olika perspektiv. 

Göra föräldrars och barns röster hörda för oss professionella. 

Finns mycket kvar att göra. Vi vet mycket, nu gör vi. 

Chef Teamledare är oumbärliga. 

Stor framgångsfaktor med långsiktigt projekt och stöd från forskning. 

Förändrat synsätt när det gäller vikten av stöd till föräldrar. 

Långa perspektiv vid utvecklingsarbete. 

En fördjupad förståelse för föräldrar som har barn placerade. 

Att vi håller i detta, utvecklar och uppdaterar. 

Föräldrar förtjänar ett stöd för sin egen skull och för barnens skull. 

Teamledare Skapa egna projektgrupper för att kunna jobba med fler 
förbättringshjul samtidigt. 

Förändring/förbättring är möjlig, men tar tid, kräver engagemang, 
struktur och pengar. Vill vi det? 

Okänd tillhörighet Att vi flyttat vårt fokus något mot det faktum att placerade barn ofta 
har föräldrar och att sannolikheten att lyckas avsevärt förbättras i de 
fall föräldrar får ett bra och stringent stöd utifrån sina förutsättningar. 

Vikten av att fortsätta det lokala arbetet. 

Vikten av att mötas som människor och se varandras värden. 

Vikten av fortsatt stöd. 

Det är lång väg kvar. 
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Att jobba med värderingar kring föräldrar och att arbetet med dem 
ska bli en självklar del av socialtjänstens arbete med placerade barn. 

Mer av det tredelade föräldraskapet. 

Se det friska/fungerande hos föräldern. 

Förändringar ska hålla efter projektets slut. 

Förändring tar tid, man behöver tålamod men framförallt är det 
lättare om man är många som hjälps åt att arbeta och att driva 
frågan tillsammans. 

Ett stort engagemang och nyfikenhet och idéer hos kollegor om hur vi 
kan stötta föräldrar och barn. 

Man måste mäta både före och efter förändring för att veta om något 
ändrats. 

Attitydförändring gentemot klientgrupper är möjlig. 

Det går att prata om föräldrarna utan att tappa barnen. 
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