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▪ 27.300 barn var placerade 2020 

Varför vi gör det vi gör

▪ 55 % är över 15 år

▪ 1/3 har varit placerade i minst 5 år

▪ Målgruppen har generellt en lägre etablering i 
samhället

▪ Målgruppen har ofta riskfaktorer som psykisk och 
fysisk ohälsa, ensamhet och avsaknad av nätverk

▪ Att Sverige behöver göra mer för care leavers 
bekräftas av målgruppen, familjehem, 
myndigheter och andra intressenter 

▪ Målgruppen lyckas sämre i skolan

Varför vi är här idag



Skolan, om den funkar, är en av de starkaste skyddsfaktorerna 
för barn och unga i samhällsvård

Det är också vad ungdomarna framförallt vill få stöd med, när vi 
har frågat dem



Vad vi gör
• Underlätta övergången till vuxenliv

• Stöd till självständighet och självförsörjning

• Praktiskt, kunskapshöjande och emotionellt 

• Holistiskt stöd, elastiskt och dynamiskt

• Individuellt och i grupp

• Key worker

• På ungdomens villkor

Nätverk 
och 

samman-
hang

Arbete 
och 

studier

Samhälle 
och bostad

Hälsa



Skolan är alltid ett prioriterat område

▪ Läxhjälp/studiestöd

▪ Studieteknik

▪ Kontakt med lärare

▪ Studieplanering/Framtida studier



”Jag fick en kontaktperson i 7:an, i fyra år. När jag fick henne, hon hade mycket 

kunskap och jag kunde ingenting och jag mådde inte så bra. Men kontaktpersonen 

var fantastisk och hon hjälpte mig. Och då blev det mycket bättre. När en vuxen 

kom och pratade med rektorn och läraren. Då vände allt. Jag kunde få hjälp”



”Att ha en vuxen som stöttar en är det viktigaste som finns när man inte har sin 

familj. Kunna ringa och prata och få stöd, det är det viktigaste för mig. Och att få 

stöd med skolan”



▪ Praxis kan vara att du bor kvar i familjehemmet 
(eller annan placering) tills du går ut gymnasiet, 
eller som senast 21

En unik situation

▪ Boende i egna lägenheter eller i kortsiktiga 
bostadslösningar  

▪ Flyttar under gymnasietiden

▪ CSN (bidrag och lån) och/eller försörjningsstöd

▪ Eget uppföljningsansvar över skolgången

▪ Eget försörjningsansvar – kombinerar skola med 
jobb 

▪ Behöver bostad direkt efter studenten
▪ Behöver försörjning direkt efter studenten 



Psykisk och fysisk 
ohälsa

- Inte fått hjälp med 
hälsoproblem

- Trauman 

Utanförskap

- Känsla av utanförskap
- Känsla av ensamhet

Avsaknad av positiva förebilder 
och vägledning

- Ingen vuxen att vända sig till och få råd av
- Bristande förtroende för myndigheter
- Familjehem och professionella runt barnet 

gör bara sina insatser för pengar
- Bristande nätverk

Otryggt boende

- Dålig framförhållning att söka bostad
- Saknar kunskap om hur man söker bostad
- Oschysta boendevillkor i 2:a hand

Otillräcklig 
samhällskunskap

- Brist på kunskap om ens 
stödmöjligheter och 
rättigheter

- Bristande information från 
boende där ungdom är 
placerad

För ensamkommande:
- språket kan göra det svårt
- ofta brist på tolkar och 

bristande språkkunskaper
- Upplevelse av att 

förberedelseklasser hämmar 
språkutveckling

- Många kom samtidigt 

Otillräcklig ekonomi 

- Svårt att få arbete/studier 
- Ofullständig skolgång
- Svårt att söka jobb och arbeta utan 

tryggt boende
- Saknar arbetslivserfarenhet 

Ej individuellt 
behovsanpassad 

övergång  

- Saknar stöd och återkoppling i 
övergången 

- Att byta socialsekreterare ofta/ hög 
personalomsättning

- Inte få stöd i övergång från 
missbruksvård till eget boende 



”Senaste månaderna var jättesvåra, jag mådde jättedåligt, hade alltid ångest men 

lärarna ville att jag skulle diskutera med andra men det 

gick inte. De förstod inte mig.”



”Lärarna förstår inte mig, jag bor ensam, äter ensam, lagar mat ensam. De 

kommer inte känna känslan vi lever i. Vi mår inte bra. Vi mår dåligt ibland.”





❑ Tänk preventivt – men också längre och holistiskt

❑ Arbeta systematiskt med att tillgodose samhällsvårdade 

barn och ungas rätt till fullgjord grundskola och treårig 

gymnasieutbildning. 

❑ Något liknande Skolfam på gymnasienivå

❑ ”Underlätta för oss som vill plugga vidare. 

Se hur hårt vi kämpar och att vi vill”

To do: 



Tack för oss!

www.sos-
barnbyar.se

Lyft stöd för care 
leavers på din 
arbetsplats

Besök oss i
montern

Ruth, Mahamed, Ali, 
Hanna-Liisa, Synnöve & Ramon


