
Här kommer tips från ungdomar angående uppföljning 
av insatser från socialtjänsten. Tipsen är framtagna av 
ungdomar, tillsammans med Maskrosbarn. De har alla 
haft kontakt med socialtjänsten på olika sätt och nästan 
alla har erfarenhet av att få insatser från socialtjänsten.

Generellt för gruppen är att de alla har erfarenheter 
av besök av och samtal med socialtjänsten men inte att 
det rört uppföljning specifikt. Det betyder dock inte att de 
inte har haft någon uppföljning, men de kan inte minnas 
något samtal där syftet var just uppföljning. 

Ungdomarna har inga tips på specifika metoder eller 
frågor. Önskemålen gällande uppföljning skiljer sig inte 
nämnvärt från övriga samtal med socialtjänsten. Ung-
domarna är dock tydliga med att de vill få frågan om hur 
uppföljning ska ske. De vill påpeka att alla har olika 
behov. 

Ungdomars tankar om 
uppföljning av insatser 

”Tänk på att jag anförtror dig mitt liv.



Praktiskt:  
- Det ska vara den ansvariga socialsekreteraren som ska följa upp och   

inte t.ex. en kollega till dig. 
- Formen ska vara samtal.
- Var flexibel med plats och miljö. Ibland kan det underlätta för samtalet 

att ses på en plats där jag känner mig trygg. 
- Det ska ske regelbundet och jag vill träffa samma person varje gång. 
- Ha samtal utan föräldrar närvarande. 

Tydlig information inför uppföljning:  
- Hur ofta ska vi följa upp? Gör en gemensam plan och informera om 

eventuella ändringar. 
- Vad är syftet med att vi ses? 
- Vem får veta vad jag säger? Får t.ex. min kontaktperson veta vad jag 

tycker om insatsen? 
- Vad händer om jag inte är nöjd med den insats jag får/vad händer om  

jag är nöjd? 
- Vad händer när jag blir 18 år? Många ungdomar oroar sig för vad som    

ska hända med det stödet de får den dagen de fyller 18 år. 

Relation: 
- Dela gärna något personligt om dig själv. Det hjälper mig att slappna av. 
- Var engagerad och visa att du bryr dig. 
- Ta mig på allvar. Det hänger ihop med att få tydlig information om vad 

som sker och varför och att du tror på vad jag säger. 
- Få mig att förstå att uppföljning är viktigt, och inte bara något som sker 

på rutin.
- Relationen till den jag ska prata med är viktig. Informera mig om vad      

jag kan göra om det inte känns bra. 

Tips från ungdomar: 

Ungdomarna säger att det kan vara lättare att 
vara ärlig om en får möjlighet att reflektera 
runt insatsen på ett sätt som inte känns så 
direkt/utlämnade. Precis som i relation till sina 
föräldrar är de flesta lojala och vill inte såra 
någon, t.ex. sin kontaktperson. Tänk därför 
gärna på hur du ställer frågorna. Här kommer 
ett par exempel från ungdomarna själva: 

Tips på frågor att 
ställa: 

Skulle du rekommendera den här 
insatsen/detta stöd till en vän i en 
liknande situation? ”

Om du skulle välja kontaktperson 
till dig, vad skulle du vilja att hen 
hade för egenskaper? (Samma 
som den du har, annat?) 

”
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