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Intitiering
”Vi har ett 
behov!”

Beredning
”Vi letar upp 

bästa lösningen!”

Beslut ”Nu gör vi 
så istället!”

Implementering 
”Nu gör alla på det nya sättet!”

Utvärdering
”Vi kollar om det 
blev bättre då!”
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• Hur definierar och identifierar 
professionella stödbehov hos 
föräldrar med placerade barn?

• Vilka stödformer finns idag?

• Vilka erfarenheter har föräldrar 
av stöd från socialtjänsten 
under barnets placering och hur 
ser deras önskemål om stöd 
ut? 

• Hur bör framtidens stöd till 
föräldrar med placerade barn 
utformas? Hinder och 
möjligheter i förbättringsarbetet4

Är du förälder på avstånd?
Har du ett barn som bor eller har bott i familjehem, på HVB
eller SiS? Vad tycker du är viktigt att få hjälp med?

Vad är bra och 
vad behöver
bli bättre?

Vilket stöd
hade du
önskat?

Vilket stöd har
 du fått?

Berätta vad du tycker!
Under 2019–2021 deltar din kommun i ett 
forskningsprojekt om stöd till föräldrar på avstånd. 
Vi är tre forskare som följer det arbetet och vill 
träff a er föräldrar enskilt, men även i grupp där 
ni får träff a andra med liknande erfarenheter. 

Tid och plats för gruppintervju:

...............................................................................

Är du intresserad av att vara med? Vill du veta 
mer? Välkommen att ringa eller skicka sms till: 

Therése Wissö, tel 0766-18 63 86
Forskare, Göteborgs universitet,
Institutionen för socialt arbete

Du kommer även att få information i ett brev 
hem till dig. Det är frivilligt att vara med och
socialtjänsten kommer inte att veta vilka 
föräldrar som deltar.

Skanna QR-koden
så får du våra 
kontaktuppgifter 
direkt till mobilen.



Barnets bästa?





Deltagande kommuner



Samverkan forskning och praktik
• Ett team per kommun identifierar 

hur stödet behöver utvecklas i 
den egna kommunen. Ansvarar 
för att planera, genomföra och 
studera förändringar. 

• Forskarna har kontakt med 
teamledaren 

• Under projekttiden genomförs 
lärandeseminarium och 
spridningsseminarium
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• det sociala arbetet – vilket stöd får placerade barns 
föräldrar idag och varför ser det ut just så?

• förbättringsarbetet – vad vill teamen förändra och 
hur går det?

• föräldrarnas upplevelse av att vara förälder på 
avstånd – hur är det och vad önskar de för stöd?

Fokusgrupper, 
enkäter, 

teamarbete

Intervjuer



Projektupplägg

• Kunskapsläge som utgångspunkt

• Team med nyckelpersoner (6 team)

• Teamledare som driver på och samordnar (6 ledare)

• Sammanlagt ca 60 personer 

• Lokala teamträffar minst varje månad

• Alla team träffas varje halvår

• Forskare och teamledare har kontinuerlig kontakt



PGSA-hjulet

o Testa i liten skala innan implementering 
i större skala

o Tänka stegvis hela vägen 

o Förbättringsarbete är något som 
ständigt pågår – inte projekt som lever och dör



”Everything that can be 
counted does not 
necessarily count; 

everything that counts 
cannot necessarily be 

counted.”



Brist på vetenskapligt belägg 
betyder inte brist på effekt

Metoden är kanske effektiv om 
den skulle utvärderas







Forskarna genomför
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Webbenkät Årligen- en enkät per placerat barn/ungdom

Fokusgrupp professionella Årligen i varje kommun

Fokusgrupper föräldrar En i varje kommun

Individuella intervjuer föräldrar 
vid tre tillfällen

Hittills 35 föräldrar- vi siktar på 60



Vilket stöd får föräldrarna just nu?

0% 20% 40% 60% 80%

Förstå beslut

Umgänge (fysisk träff)

Kontakt med familjehem

Kontakt med skolan

Samtal

Inget

Mamma Pappa



Resultat av enkät

• Få föräldrar får det stöd de skulle behöva 

• Många får just nu inget stöd alls varken från 
socialtjänst eller andra professionella

• De flesta barn har kontakt med sin mamma

• … men färre med sin pappa

• Det är få barn som har (känd) kontakt med sin släkt



Varför är det så?

• Föräldrarna vill inte ha med socialtjänsten att göra

• Föräldern är rädd att stödet ska vändas mot dem

• Barnen vill inte träffa sina föräldrar

• ”Vi har redan provat allt, det är ingen idé”

• ”Jag är BARNETS sekreterare”

• ”Är det verkligen bra för barnet att träffa sin 
förälder?”



Varför är det så?

• ”Hur ska jag hinna detta också?”

• Tidskrävande att få tag på föräldrarna

• Tiden går åt till att diskutera beslutet (som inte 
accepteras)

• Det finns så mycket annat jag ska hinna prata med 
föräldern om



• ”Det stöd vi brukar bevilja passar inte den här 
gruppen” 

• Föräldrarna har svårigheter som vi inte är rustade 
att möta, t.ex. utifrån svår psykisk 
sjukdom/funktionshinder.



Uppfattar du att föräldrarna får det stöd de 
behöver för att fungera som förälder på 
avstånd?
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Mamma Pappa

Ja Nej Vet ej



• Hjälp att visa omsorg och kärlek

• Hantera sina egna känslor 

• Påbörja umgänge/kontakt

• Skapa strukturerad och kontinuerlig 
kontakt

• Förstå vad ett barn behöver för att 
må bra

• Stöd i att hantera sin egen sorg

• Stöd i att hantera relationen till 
nätverkshem

Vad behöver föräldrar hjälp med?
• Hålla kontakt
• Symboliskt umgänge (fängelse)
• Bemötande/hur man 

kommunicerar med barn
• Förstå beslutet 
• Samspel
• Känslomässigt stöd vid umgänge
• Motivera till stöd



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. Men 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, vi pratar ju inte ens. Alltså, de 
kontaktar ju aldrig mig. Det är ju upp till mig. 

Har det alltid varit så?

Ja. Jag tror inte de har resurser, jag tror inte de 
har ork.



Jag önskar att det fanns något tillfälle  där 
en förälder kan lyfta sina tankar och  

frågor och ge uttryck för sin… alltså det  är 
en sorg och en längtan. Jag längtar ju  
fruktansvärt mycket efter [mitt barn].



Föräldrarnas önskemål

• Ett värdigt bemötande: bli lyssnade på och bli betraktade 
som föräldrar (viktiga personer i barnets liv)

• Nyanserade och professionella bedömningar: bli sedda 
även för det som fungerar – inte bara för sina 
tillkortakommanden, inte bli svartmålad

• Delaktighet: Fortsätta ha kontakt med barnen och träffa dem 
på naturliga sätt. Hjälp att motivera den andra föräldern att ta 
ansvar. Bli informerade – om barnen, om rättigheter, om vad 
som krävs för att få träffa barnen mer eller återförenas. 



Kommunernas förbättringsarbete



Bättre och tydligare information till föräldrar

• Konkret och enkel information genom broschyr
• Rutiner för hur broschyren ska användas och spridas



Krisstöd – idéer som testas 2020

• Erbjuda alla krisstöd av annan part redan vid placeringsbeslutet
• Upprepar erbjudandet ifall de tackar nej eller fortsatt är i kris

• Stödet utförs av familjebehandlare i öppenvård eller
• flexibelt utifrån vilka kontakter föräldrarna redan har
• En kommun testar råd och stöd (ej biståndsbeslut, max 5 träffar) 
• En kommun testar bistånd (behandlare sätts in i ärendet, ingen 

maxgräns på hur många krisstödstillfällen)
• En kommun öppnar en särskild mottagning med två anställda
•



Umgängesstöd- planering pågår i flera 
kommuner

• Ge umgängesstöd till fler föräldrar

• Ge umgängesstöd i fler former
• Stöd i att planera umgänge
• Stöd under umgänge

• Stöd efter umgänge



STÖD? 

• Är det ett lämpligt ord?



Lärandeseminarium 2020



Självvärdering av teamen januari 2020

Var befinner nier?

1 Teamet har inte kommit igång.

2 Aktivitet men ingen förändring har prövats (tre team)
3 Enstaka förbättringar kan uppmätas (tre team)

4 Påtagliga förbättringar.

5 Kvarstående systemförbättringar.



Deltagarnas tankar efter LS 2, januari 2020

Samarbete

Inspiration från 
Qrut- hoppfullt

Tydligt 
barnperspektiv

Inspiration
och nyfikenhet

Vi är på 
gång och på 

rätt väg

Inspirerande till 
action!

Säkerställa att 
föräldrar blir mindre 

ensamma i kontakten 
med socialtjänsten

Komplexitet
Hopp om förbättrat 
arbete  -vi är viktiga 
och kan göra bättre 
för dem vi är till för!Arbetsglädje
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