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Abstract

The purpose of this paper was to examine and analyse which possibilities and limits that exist
when putting children in to foster homes.

Through interviews with ten social workers, our aim was to answer the following questions:

- Which factors will increase the possibility of breakdowns?
- Which factors will reduce the possibility of breakdowns?
- How does the social service work to prevent break downs?
- How does social service recruit new foster homes?

We could see in our study that factors like if the child had behaviour problems and if the child
was a teenager increased the possibility of break downs. Other factors that also increased the
possibility of break downs were if the foster parents had children of there own as well as
defaults in the organisation of social service. Factors that on the other hand reduced the
possibility of break downs were if the child was placed with relatives and if the foster home
was offered support. God relations between social services, the foster home, the child and the
birth parents were important for a positive outcome. Especially the relation between the child
and it´s birth parents was of special importance. The most common way to recruit new foster
homes was through other already existing foster homes.
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Förord

Denna C-uppsats utgör andra halvan i kursen Socialt arbete med Barn och Unga på

Socialhögskolans 6: e termin Vt. 2004 och utgör 10 poäng.

Vi vill här passa på att tacka alla de stadsdelar som ställt upp och svarat på våra nyfikna

frågor kring familjehemsplaceringar. Vår uppsats hade inte varit möjlig att genomföra om ni

inte hade ställt upp med så kort varsel. Stort tack! Vi vill speciellt tacka våra respondenter för

att ni delade mer er av era kunskaper och erfarenheter på ett sådant levande och engagerat

sätt. Det märks att ni brinner ör ”era” barn och att ni innehar en stor kunskap som är väl värd

att fånga upp och mer tydligt implementera i det sociala arbetet.

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Lina Ponnert och önska henne lycka till med

den återstående doktorandtiden. Vi vill speciellt tacka dig för att du hjälpt oss att tänka i rätt

banor och presenterat nya tanke- och synsätt för oss. Detta har hjälpt oss mycket i vårt arbete.

Malmö våren 2004

Johan Nilsson

       Och

Christina Söderkvist
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Att hur ens liv kommer att se ut när man är vuxen, som man ju är ca tre fjärdedelar av livet,

till ganska stor del avgörs under barndomen och tonåren är för de flesta ingen nyhet. Det

känns konstigt att i dagens upplysta Sverige tänka sig att man inte skulle formas av sina

erfarenheter genom livet, i synnerhet under uppväxttiden. Det är också en allmän sanning att

ett barn som växer upp med ömhet, kärlek, respekt, rimliga krav och gränssättningar i

förhållande till ålder, trygghet, omtanke/omsorg (psykisk och fysisk), och får uppleva att få

vara speciell och betydelsefull, ganska säkert leder till att personen i alla fall får en bra grund

att stå på. Inget sagt om hur väl det kommer att gå i livet i stort, men de flesta håller nog med

om att det ovan nämnda är en bra utgångspunkt i alla fall. Men vad händer om man inte får

eller saknar merparten av sådana ingredienser i sitt startpaket hemifrån som beskrivits ovan?

I Sverige är det socialtjänsten som är den instans i samhället som bl.a. ska rycka in när det

uppdagas att ett barn eller en tonåring far illa på grund av problem i hemmiljön eller beroende

på det egna beteendet. Det är med andra ord socialtjänsten som ska fylla igen de luckor i

”startpaketet” som barnet har med sig dittills i livet. Socialtjänsten har ett antal olika

tillvägagångssätt att välja mellan beroende på vilken insats som de bedömer vara mest

lämplig. Det kan t.ex. handla om kontaktperson/kontaktfamilj eller om olika kill- eller

tjejgrupper om det handlar om tonåringar, att de får någon att prata med på socialtjänsten

o.s.v. Men när problemen är så allvarliga att socialtjänsten inte anser att öppenvårdsinsatser

till barnet eller föräldrarna hjälper kan de i samråd med de biologiska

föräldrarna/vårdnadshavarna och barnet placera barnet på en institution eller i ett familjehem.

Samtycker inte föräldrarna till en sådan placering kan socialtjänsten, om det anses vara

nödvändigt, ansöka hos Länsrätten om att få göra placeringen med tvång.

Samhället har vid en familjehemplacering tagit över ansvaret för barnet och ska kompensera

för brister i uppväxten. Ibland händer det dock att det inte fungerar i familjehemmet, varpå

barnet får ytterligare ett uppbrott då den planerade vården bryter samman. Samhällets

planering fallerar alltså. Hur är detta möjligt? Vilka faktorer kan bidra till detta?
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Det är just detta som vi i denna uppsats valt att koncentrera oss på, när barn placeras i

familjehem och det inte går som socialtjänsten tänkt sig d.v.s. att det blir ett sammanbrott och

barnet måste flyttas. Det kan till exempel vara till någon annan familj, hem till det biologiska

hemmet igen, institution, eget boende om barnet är lite äldre eller någon annanstans som

bedöms som lämplig. Varför det blir sammanbrott är kärnfrågan i vår uppsats samt vilka

faktorer som kan öka eller minska risken för sammanbrott.

1.2 Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med denna undersökning är att undersöka och analysera vilka möjligheter och

begränsningar som finns vid placering av barn och unga i familjehem.

Våra huvudsakliga frågeställningar är:

- Vilka faktorer kan öka risken för sammanbrott?

- Vilka faktorer kan minska risken för sammanbrott?

- Hur arbetar socialtjänsten för att förebygga sammanbrott?

- Hur ser rekryteringen av familjehem ut?

1.3 Metod/metodreflektion

Vi har gjort våra intervjuer som ligger till grund för denna uppsats på fem

stadsdelsförvaltningar i Malmö. Totalt intervjuade vi 10 st personer, som alla jobbar med

familjehemsvård. Då stadsdelarnas organisationer ser olika ut jobbade våra intervjupersoner

med olika delar av familjehemsvården, allt ifrån att handleda barnen till att rekrytera nya

familjehem.

När man är ute efter att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten av t.ex.

någons uppfattning av en speciell företeelse kan man använda sig av kvalitativa intervjuer. På

så sätt kan man aldrig formulera eller förutse intervjupersonernas svar (Davidson, Patel, 2003,

s 78). Vi ville ha intervjupersonernas syn på företeelsen sammanbrott vid

familjehemsplaceringar och därför valde vi kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ intervju med

låg grad av strukturering har respondenten möjlighet att svara inom ett stort utrymme och med

sina egna ord (ibid, s 72). Frågorna var av öppen karaktär, då det inte finns några enkla och
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entydiga svar inom det som är familjevårdens område. Därför var det också av vikt att

intervjupersonerna inte skulle känna sig tvingade att ge vissa svar. Intervjuer öppnar även upp

för att kunna ställa följdfrågor vilket gjorde att intervjupersonerna hade chans att utveckla

sina svar. Detta passade vårt ändamål bra då det vi var ute efter var just intervjupersonernas

erfarenheter och kunskap. Det var deras uppfattning som var det viktiga och som skulle ligga

till grund för vår undersökning. Vårt val av att ha en intervjuform med öppna frågor som

lämnar utrymme för intervjupersonerna att fritt uttrycka sina erfarenheter och åsikter i ämnet

gör att det fanns en risk att validiteten skulle bli lidande. Men då vi hade sju olika

övergripande frågor (se bilaga 2) som vi hela tiden återkom till om diskussionen ”gled iväg”

gör att vi anser oss till stor del ha förhindrat detta. Det faktum att vi var två intervjuare vid

varje intervjutillfälle kan ha påverkat vårt resultat, det är vi medvetna om, men vi tror också

att det har gett oss mycket i vår analys då vi alla är olika och uppfattar situationer på olika

sätt. Vi anser att validiteten och reliabiliteten är så hög som den kan bli med de förutsättningar

vi hade till vårt förfogande.

Det faktum att vi vid samtliga intervjutillfällen var två som genomförde intervjuerna kan ha

påverkat resultatet något. Vi tror att det dock att det mest har haft en positiv påverkan på

resultatet då vi både har kunnat intervjua och fått två tolkningar av intervjun direkt vid

intervjutillfället. Vilket vi upplever har gett oss en bredare bild av informationen. Detta kan

också vara positivt utifrån det faktum att respondenterna oftast var två eller fler. Att det var

flera respondenter vid varje intervjutillfälle kan också ha påverkat informationen vi fick. Vi

upplevde det dock inte som om de kände sig hämmade av de andras närvaro utan de pratade

fritt och kompletterade varandra mer än hindrade varandra.

Standardiseringen av frågorna var relativt låg, dvs. frågorna ställdes i den ordning som

lämpade sig bäst vid varje enskilt tillfälle (Davidson, Patel, 2003, s 72). Vi startade dock alltid

alla intervjuer med fråga ett (se bilaga 2). Sen därifrån kunde det utveckla sig lite olika i

vilken ordning frågorna ställdes beroende på vad intervjupersonerna gav för svar. Detta

gjorde vi beroende på att vi ville att intervjupersonerna skulle kunna prata fritt och dialogen

skulle vara flytande. Eftersom enkätundersökningar inte hade kunnat ge oss socialarbetarnas

egen syn, lika tydligt på företeelsen sammanbrott vid familjehemsplaceringar och inte gett oss

så utförliga svar så valde vi bort denna metod.
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1.4 Urval och avgränsningar

I uppsatsen kommer vi att utgå från ett professionellt perspektiv det vill säga att vi är mer

intresserade av de generella mönstren vid sammanbrott än enskilda fall. Detta perspektivval

gör att vi inte tar del av familjehemmets, de biologiska föräldrarnas och barnets egna tankar

och åsikter i frågan.  Vi valde att intervjua personalen på Individ och familjeomsorgen då det

troligtvis är dem som kommer i kontakt med många olika typer av orsaker till sammanbrott

samt har en bred kunskap/erfarenhet på området.

Då vi hade relativt kort tid till att göra undersökningen valde vi att hålla oss inom vårt

närområde. Vi valde Malmö av det skälet att Malmö är indelat i stadsdelar som skiljer sig åt

organisatoriskt och det gör enligt vår uppfattning, att de blir som att titta på fem olika

kommuner. Vi kommer inte att skilja på stadsdelarna då vi inte är ute efter att jämföra dem

sinsemellan. Det går inte att undvika att vissa olikheter kommer fram men detta är dock inte

något som vi valt att analysera närmare. Även ur synvinkeln att undersökningen är relativt

småskalig så tyckte vi att Malmö var ett bra val. De fem stadsdelar där vi gjorde våra

intervjuer skiljer sig åt vad gäller befolkningsmängd, kulturellt, socioekonomiskt m.m. vilket

gav en bredd år vår undersökning.

Vi bestämde oss från början för att vända oss till fyra stadsdelar och intervjua två personer på

var stadsdel. Det blev dock inte som vi tänkt oss, vare sig med hur många stadsdelar eller med

hur många som skulle medverka. Då vi fick rekommenderat från andra stadsdelar att prata

med en person som hade varit involverad inom familjehemsvården i många år och som satt

inne med mycket kunskap, så valde vi att också vända oss till den stadsdelen där hon

arbetade. Vi tog endast kontakt med en familjevårdare på varje stadsdel, så valde sedan den

personen ut en kollega som även skulle medverka vid intervjun. Vi valde att låta våra

intervjupersoner välja själv om de ville intervjuas var för sig eller tillsammans. Detta berodde

mycket på att vi vet att de är under tidspress och att det kanske skulle vara lättare att få tid om

vi lät dem intervjuas samtidigt. Alla valde att intervjuas tillsammans vilket passade oss bra då

även vi var under tidspress. Men det visade sig att vid en intervju blev det bara en person som

vi fick intervjuat då inte någon kollega var tillgänglig. Men det jämnade ut sig för vid en

annan intervju fick vi förfrågan om det var okej att en tredje person var med, vilket vi

accepterade. Det kan kanske också vara av vikt att nämna här att två stadsdelar tackade nej till

att medverka då de inte ansåg sig vara representativa för just frågan om sammanbrott vid
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familjehemsplaceringar då de hade väldigt få placeringar. Avslutningsvis vill vi påpeka att vi

inte kommer att belysa vilka insatser som ges till de biologiska föräldrarna. Detta är dock en

viktig del vid familjehemsplacering av barn men av utrymmesskäl är vi tvungna att begränsa

oss.

1.5 Intervjusituation

Kontakten med Individ och familjeomsorgen togs först per telefon. I vissa fall pratade vi med

cheferna på enheten som vidarebefordrade vår förfrågan till berörd personal som sedan ringde

upp oss, en del berörda personer tog vi direktkontakt med. Efter vi bokat in en tid för intervju

skickade vi ett introduktionsbrev och vår frågeguide via mail till intervjupersonerna.

Intervjuerna genomfördes i Individ och familjeomsorgens lokaler i de olika stadsdelar som vi

intervjuade. Vid varje intervjutillfälle var vi två stycken som intervjuade medan det skiljde sig

i hur många respondenter som medverkade vid varje intervju. Av de fem intervjutillfällena

deltog det två respondenter vid tre tillfällen medan det vid de andra två intervjuerna var tre

respektive en respondent som medverkade. Alla intervjuer skulle spelas in på bandspelare

men pga. tekniska problem var vi vid ett intervjutillfälle tvungna att istället föra anteckningar.

Längden på varje intervju varierade beroende på hur många som medverkade men var i

genomsnitt en timme.

1.6 Analys av empirin

Efter intervjuerna var klara så transkriberade vi dem i sin helhet för att lättare kunna analysera

dem. Vi delade sedan in empirin i olika teman och använde därefter det utskrivna materialet

för att se likheter och skillnader i empirin. Vi analyserar vår empiri utifrån tidigare forskning

och även till viss del utifrån våra teoretiska perspektiv,

1.7 Etiska överväganden

Då vi håller oss på en generell nivå utan att gå in på enskilda fall samt intervjuar

socialsekreterare om deras erfarenheter vid familjehemsplaceringar känner vi att vi kommer

att kunna hålla oss på en förhållandevis etiskt oproblematisk nivå. Vi är dock medvetna om att

sammanbrott kan vara känsligt för socialsekreterarna då det troligtvis inte uppfattas som något
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positivt. Vi har valt att inte gå ut med familjevårdarnas namn samt vilken stadsdel de jobbar

inom.  Vid intervjutillfällena ville vi ha en så öppen och ärlig dialog som möjligt därför ansåg

vi att om intervjupersonerna inte fick vara anonyma skulle det kunna påverka öppenheten och

där med den information vi fick. Detta var dock ett antagande från vår sida och inte ett

önskemål från intervjupersonernas sida. Vi kommer heller inte att skilja på familjevårdarna i

analysen, då den sammantagna bilden gav en ganska ensidig bild av faktorer som påverkar

placeringen.

1.8 Disposition

Vi börjar med att redogöra för våra teoretiska perspektiv och därefter tidigare forskning kring

sammanbrott vid familjehemsplaceringar. För att sedan redogöra för centrala begrepp som

underlättar förståelsen av vår uppsats. Efter detta redogör vi för statistik kring

familjehemsplaceringar i hela riket samt Malmö. Barnperspektivet är något som allt mer lyfts

fram i olika sammanhang i samhället och det är också någonting som vi tar upp efter

statistiken då detta perspektiv ska ligga till grund för insatser för barn. Sen kommer resultaten

av vår undersökning samt analys av empirin. Vi avslutar med en sammanfattning samt en

slutdiskussion där nya frågor som uppkommit under arbetets gång presenteras och diskuteras.

2. Teoretiska perspektiv

Här nedan följer två teoretiska perspektiv som vi valt lyfta fram då de ökar förståelsen för

resultaten från vår undersökning. Även om dessa teorier inte direkt är tänkta att ses i ljuset av

undersökningar som vår, tycker vi ändå att det finns en poäng att lägga dessa två teoretiska

perspektiv över vår empiri. De tillför kunskap kring barns tidiga relationsuppbyggnad både

utifrån samspel med omgivningens olika nivåer och den tidiga anknytningens betydelse. Vår

önskan är att de olika tankesätt som dessa teorier utgår ifrån ska vara i läsarens bakhuvud

genom hela uppsatsen. Detta som en påminnelse om att barns och familjers villkor alltid är en

del av en social kontext. Vi kommer inte att, varje gång vi redovisar en risk- eller

skyddsfaktor eller något annat centralt i uppsatsen, uttryckligen kunna ta hänsyn till detta utan

hoppas att läsaren själv påminner sig om de teoretiska utgångspunkterna. Vi kommer heller

inte, på grund av utrymmesskäl, att redovisa teorierna i sin helhet. Vi har istället valt ut de

centrala delar som vi tycker höjer förståelsen och tolkningen för vår uppsats.
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2.1 Utvecklingsekologin

Utvecklingsekologi är en benämning på en teori om mänsklig utveckling som den

amerikanske forskaren Urie Bronfenbrenner utarbetade.

”Utvecklingsekologin kan beskrivas som en lära om det ömsesidiga samspel som äger rum

mellan barnet i dess fortskridande utveckling och de föränderliga miljöer i vilka barnet lever”

(Lagerberg & Sundelin, 2003, s 19). Teorin ska också fungera som ett verktyg för djupare

förståelse av samspelet mellan barn, familj, och samhälle. Teorin kan också användas som ett

medel för att upptäcka nya relationer mellan individer, grupper och sociala inrättningar (Ibid. s

21).

Bronfenbrenner tänker sig att det finns fyra olika nivåer som barnet/individen påverkar och

påverkas av. Det är mikronivån , d.v.s. interaktionen mellan barnet och dess närmiljöer som

t.ex. familj, skola och fritidsmiljö. Det är mesonivån  där interaktion förekommer mellan de

olika närmiljöerna t.ex. interaktion mellan familj och skola. Vidare är det exonivån  där

återfinns föräldrarnas arbetsplats, förskolans eller skolans organisation, lokala resurser som

indirekt påverkar ett barns utvecklingsförutsättning. Allt detta samspelar i sin tur med den sista

nivån nämligen makronivån  där samhällsförhållanden, normer, samt värderingar återfinns i

t.ex. lagstiftningen. Gränserna mellan dessa nivåer är mjuka, och man kan se det som att de

omsluter varandra som de klassiska ryska dockorna. Ett exempel på detta kan vara att det får

betydelse för det enskilda barnet, på mikronivå, och dess relation till sin närmiljö vilka resurser

som ges från samhället, på makronivå, till socialtjänsten på exonivå (Andersson, 2002, s 185-

188).

2.2 Anknytningsteorin

John Bowlby, engelsk barnpsykiater och psykoanalytiker är upphovsmannen till

anknytningsteorin. Teorin beskriver anknytningens betydelse för människans utveckling samt

hur separation, vanvård och försummelse tidigt i livet kan få konsekvenser för den fortsatta

utvecklingen. Anknytningsteorin utgår ifrån att vi föds förprogrammerade att känslomässigt

knyta an till en eller ett par vårdare under det första levnadsåret. Anknytningsteorin vilar på

en evolutionsbiologisk bas vilket medför att uppfattningen är att barnet inte kan låta bli att

knyta an, det sker som en instinkt och inte tar i beaktande vårdarens lämplighet. Denna
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anknytning är bara beroende av fysisk närhet under detta första år. Syftet med anknytningen

är enligt teorin att underlätta för barnet att utforska den övriga världen under relativt säkra

former. Barnet behöver en trygg bas att utgå ifrån. Barnet har två kompletterande system

nämligen behov av anknytning och behov av att utforska omvärlden. Barnet utvecklar inre

arbetsmodeller i takt med att dess kognitiva förmåga utvecklas. Dessa inre arbetsmodeller är

föreställningar om sig själv och sin relation till de viktigaste närstående och tjänar som en

sorts kartor över vad barnet kan förvänta sig i nya relationer. Dessa inre arbetsmodeller som

kontinuerligt uppdateras får således betydelse för utvecklingen av senare relationer till andra

vuxna och till jämnåriga. Är de inre arbetsmodellerna övervägande positiva kan barnet

tolerera även negativa erfarenheter i sin arbetsmodell. Är förhållandet till vårdaren osäkert

kan det på sikt leda till att barnets förmåga att utforska påverkas negativt då barnet inte vet

om den kan lita på att den trygga basen kommer att vara där när barnet behöver den (Lindén

2002, s 215-227). Denna teori är inte bara tillämplig på små barn utan går också att tillämpa

på vuxna. Speciellt gäller detta de inre arbetsmodellerna som dock blir fastare ju äldre man

blir (Broberg, 1996).

3. Tidigare forskning

Nedan kommer en sammanfattning av en del av den forskning kring familjehemsplaceringar

av barn och unga som vi använt oss av i uppsatsen.

Barnet och familjehemmet

Den här boken är skriven av Margareta Erman (2003) på uppdrag av svenska

kommunförbundet. Den är avsedd att fungera som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet med

familjehemsplaceringar i socialtjänstens regi. I boken står familjehemmet och det placerade

barnet i fokus. De flesta situationer som kan dyka upp från det att det blir uppenbart att ett

barn behöver placeras tills det att vården avslutas tas upp i boken.

Fosterfamiljens inre liv.

Ingrid Höjer (2001) har i sin avhandling tittat närmre på hur familjerelationerna förändras för

en familj som blir fosterhem och tar emot ett barn. Hon har bara inhämtat fosterföräldrarnas

åsikter och har på så sätt ett tydligt vuxenperspektiv i sin avhandling. Höjer belyser också det

faktum att vara fosterhem inte bara innebär att ha ansvaret för ett barn det innebär också att ha

en kontakt med barnets nätverk. Hur upplever fosterföräldrarna kontakten med nätverket och
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hur påverkar det deras relation sinsemellan är några frågor Höjer ställer. Hon tittade även på

vilken roll kontakten mellan socialtjänsten och fosterföräldrarna spelade, samt barnets

boendesituation innan placeringen.

Resultat: De flesta i undersökningen sade sig ha en kontakt med fosterbarnets nätverk som var

god eller åtminstone acceptabel. Några sade att kontakten hade berikat fosterfamiljen. Andra

berättade om mer ansträngda kontakter men det var endast ett fåtal som sade sig ha mer

djupgående konflikter med barnets nätverk. Höjer fann också att de allra flesta barnen enbart

hade bott med sin moder med en utsatt social och ekonomisk situation. Hon pekar på att det

ofta var dessa mödrars tillkortakommanden som låg till grund för placeringen. Höjer kom

fram till, i linje med annan forskning, att det ofta är kvinnorna i fosterfamiljen som är den

som har huvudansvaret för fosterbarnets vård. Fostermödrarna ser sig själva och upplevs av

andra som kompetenta och dugliga mödrar med barnen som sin huvudsakliga livsplan. Dessa

kompetenta fostermödrarna skall sedan, ofta utan  påtagligt stöd från socialtjänsten, samarbeta

med mödrar som på olika sätt inte klarat av omsorgen av sina barn. Det går inte att komma

ifrån att det finns en inbyggd konflikt i denna konstruktion, konstaterar Höjer. Hon kom också

fram till att en god relation mellan fosterhemmet och socialtjänsten var mycket viktig,

speciellt tiden direkt efter att placeringen var genomförd (Höjer, 2001, s 221)

Att bli fosterbarn i tonåren

Gunilla Lindén (1998) undersöker i sin avhandling 27 tonåringar i Malmö som

fosterhemsplacerats under början av 1980-talet enligt SoL eller LVU. Undersökningen görs i

två faser. Fas 1 görs två-tre månader efter placeringen och fas 2 görs efter ca två år. Det hon

var intresserad av att titta närmre på var hur placeringarna påverkat tonåringarnas relationer.

Hon se närmare på hur de klarade av att mitt under pågående frigörelseprocess skiljas från de

egna föräldrarna, som i sig är en, som hon säger, psykologisk komplex situation, och knyta an

till fosterhemsföräldrarna. Tonåringens anpassning till den nya situationen var alltså i fokus i

avhandlingen. Lindén undersökte också föräldrarnas (det blev mest mödrar) förhållningssätt

till sina barn vid de olika faserna. Hon delade in förhållningssätten i fem kategorier,

nyanserat, rejekterande, indifferent, ambivalent och symbiotiskt, där nyanserat stod för det

normala. Hennes teoretiska utgångspunkt är att, tonåringarnas etablerade relation till sina

föräldrar har betydelse för hur de hanterar separationen från dem och för hur de relaterar

tillfosterföräldrarna. Lindén utgår ifrån objektrelationsteorin när hon förstår tonåringarnas

relationer.
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Resultat: Lindén kommer bl.a. fram till att en lyckad placering är beroende av tonåringen av

fosterföräldrarna tillåts att knyta an till dem och får använda dem som objekt. Det är också

viktigt att tonåringarna kan använda fosterföräldrarna som en trygg bas att utgå ifrån när bl.a.

relationen till de bilogiska föräldrarna bearbetas, vilket den måste. Fosterföräldrarnas

empatiska förmåga spelade också stor roll för hur tonåringarna förhöll sig till att vara

placerade.

Sammanbrott i familjehem

Håkan Jönsson, som har skrivit rapporten SoS 1995:9 på uppdrag av Socialstyrelsen, tittar

endast på de placeringar i familjehem som tillkommit enligt socialtjänstlagen och LVU d.v.s.

att de tillkommit genom frivillighet eller genom tvång. Privatplaceringar räknas inte in i

rapporten. Håkan Jönsson har gjort en aktstudie av 189 placeringar i tre olika kommuner i

Sverige av totalt 141 barn. I rapporten diskuteras samband mellan faktorer och orsak till

sammanbrott. En uppdelning har skett från författarens sida av längden på placeringarna i

korta och långa. Med korta placeringar menas de som har planerats för kortare tider och är

fem månader eller kortare, exempelvis jourplaceringar medan utredning pågår, vanligtvis tre

månader. Anledningen till gränsen fem månader är att det efter sex månader ska göras en

utvärdering om placeringen ska fortsätta eller inte.

Resultat: Av de 189 placeringar som tas upp i rapporten resulterade 44 % i sammanbrott.

Författaren har sett att de korta placeringarna bryter samman i 46 % av fallen medan

motsvarande siffra för de långa är 43 %. Korta placeringar skiljer sig inte nämnvärt från

längre när det gäller antal sammanbrott. Den faktor som enligt författaren enskilt bäst

förklarar sammanbrott är om barnet uppvisat ett beteendeproblem före placeringen. Om så är

fallet är det 66 % av placeringarna som slutar i sammanbrott. Rapporten ser också en tendens

att ju äldre barnet är desto mer ökar risken för sammanbrott. Exempelvis för barn mellan 0-5

år förekommer sammanbrott i 19 % av fallen för att stiga med åldern på barnet och vara uppe

i 34 % vid 15-17 år. Andra faktorer som förklarar eller skvallrar om sammanbrott kan enligt

rapporten vara om barnet har varit placerad i ett tidigare kontakthem/sommarhem, eller om

barnet varit placerat tre eller fler gånger innan samt om barnet placeras enligt SoL (SoS

1995:9, s 26, 27, 43).



16

Sammanbrott vid tonårsplaceringar - om ungdomar i fosterhem och på institution.

Rapporten handlar om dygnsvård av tonåringar och är en av de få större riksrepresentativa

undersökningarna som gjorts i Sverige gällande den sociala barn- och ungdomsvården. I

rapporten ger författarna Vinnerljung, Sallnäs, Kyhle-Westermark (2001) en övergripande

insikt i socialtjänstens mer kraftfulla åtgärder när det gäller barn och unga nämligen placering

i familjehem och på institutioner. Rapportens fokus ligger på sammanbrott i dessa placeringar

d.v.s. samband och vilka faktorer som kan ligga bakom eller orsaka sammanbrott.

Undersökningen utgår från alla placeringar av 13-16 åringar i hela riket som påbörjades 1991.

Kvar efter bortfall och felkodningar blev 776 ungdomar som var med om 992 påbörjade

placeringar 1991. Dessa ungdomar utgör ca 70 % av alla ungdomar som placerades detta år.

Varje placering har följts under max fem år genom aktstudier i över 200 kommuner.

Könsfördelningen i aktstudierna var jämn men invandrarungdomar var kraftigt

överrepresenterade i materialet. De frivilliga placeringarna utgör 75 % av de undersökta

akterna.

Resultat: I CUS (Centrum för utvärdering av socialt arbete) rapporten går det att läsa att den

procentuella förekomsten av sammanbrott ser lite olika ut beroende på vilken placering som

har gjorts. Rapporten tar upp olika procentsatser för de olika insatserna. Beroende på hur man

definierar sammanbrott så bröt mellan 30-37 % av alla placeringar i, vanliga fosterhem,

släktinghem, nätverkshem, f.d. kontaktfamiljer, jourhem, offentliga HVB-hem (hem för vård

och boende), föreningen enskilda HVB, enbart Hassela-kollektiv, övriga enskilda HVB och

§12 hem samman. Tittar man på förekomsten av sammanbrott vid familjehemsplaceringar i

främmandehem (i rapporten benämnt som vanliga fosterhem) så är det, när man definierar

sammanbrotten som tydliga, ca 41 % som leder till sammanbrott enligt rapporten

(Vinnerljung m.fl. 2001, s 10). Om man däremot definierar begreppet sammanbrott i en mer

vidare mening så stiger procentsiffran för sammanbrott vid familjehemsplaceringar till 51 %

(se begreppsdiskussionen på s…) (ibid.).

Forskarna ser i sin rapport olika bakgrundsfaktorer som statistiskt sett ökar eller minskar

risken för sammanbrott. Dessa faktorer beskriver förhållanden kring barnet, situationen vid

placeringen m.m. De ser att placeringsformen i sig kan vara en riskfaktor för sammanbrott.

Sammanbrotten i vanliga familjehem, det vi i uppsatsen kallar främmandehem, är fler än vad

de är i släktinghemmen. Det är mer än dubbelt så vanligt. De ser också att om orsaken till

placeringen är att det blivit ett sammanbrott i en tidigare placering så ökar detta risken för

ytterliggare sammanbrott. De ser också att om avståndet mellan barnets hemort och
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placeringsorten överstiger 10 mil så minskar risken för sammanbrott. Asocialt beteende hos

den placerade tonåringen ökar också risken för ett sammanbrott vi en placering utanför

hemmet. Om en tonåring har ett asocialt beteende vid en placering i ett främmandehem så är

det enligt rapporten 57 % risk för ett sammanbrott. Detta ska ställas mot siffran 31 % om

tonåringen inte har ett asocialt beteende. Motsvarande siffror vid en placering i ett

släktinghem är 13 % respektive 19 % (Vinnerljung m.fl. 2001, s 11). Att det är en så stor

skillnad mellan främmandehemmen och släktinghemmen i rapporten förklarar författarna

delvis med att den unges vilja och samtycke till placeringen har en avgörande betydelse. Detta

gäller framför allt de tonåringar som är 15 år eller äldre då de har ett rättsligt

handlingsutrymme att förhindra eller avsluta en placering om de vill. Detta gäller i praktiken

även de yngre tonåringarna mellan 13 och 14 år menar de. Författarna menar att tonåringarna

generellt är mer motiverade att få komma till släktingar än till okända personer, d.v.s. till ett

främmandehem, och att detta delvis förklarar skillnaden mellan de två placeringsformerna.

(ibid. s 193) Även om det i praktiken är så att tonåringen är den som i 44 % av alla

placeringsformer (se ovan) avbryter vården är det väldigt sällsynt att socialtjänsten skriver i

akten att ”barnets samtycke har upphört”. Det har nästan alltid handlat om rymningar och

barns vägran att återvända till familjehemmet/institutionen. Detta har vanligtvis tolkats av

socialtjänsten i termer som ”konflikter” eller att ”livet med kamraterna lockade” ( ibid. s 67-

68).

4. Centrala begrepp

4.1 Sammanbrott

För att det inte ska råda några tvivel om vad vi i denna uppsats definierar som sammanbrott,

som i vår uppsats är ett centralt begrepp, är det på sin plats med ett förtydligande. Det som vi

ser som sammanbrott vid familjehemsplaceringar är när placeringen av någon anledning

avslutas oplanerat och det är uppenbart att detta inte var det man ville från socialtjänstens

sida.

Några sammanbrottssituationer som till stor del passar in i vår definition hittar man i den

rapport som Vinnerljung m.fl. gjort på uppdrag av Socialstyrelsen (Vinnerljung m.fl. 2001, s

8-9). Författarna nämner olika situationer som kan anses vara tydliga sammanbrott. Dessa är

enligt rapporten, och oss
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• När vårdmiljön (familjehemmet) av olika anledningar avbryter vården i strid mot vad

socialtjänsten vill.

• När tonåringen rymmer eller vägrar stanna kvar i vården, vilket leder till att

placeringen upphör - i strid med vad socialtjänsten vill.

• När socialtjänsten avbryter placeringen på grund av brister i vårdmiljön.

• När de biologiska föräldrarna har givit sitt samtycke till frivillig vård, enligt SOL, men

ändrar sig och vill att vården upphör, i uppenbar strid mot vad socialtjänsten vill.

Den sista punkten faller enligt rapporten inte under kategorin tydliga sammanbrott utan under

en egen kategori som benämns definitionsmässigt tveksamma sammanbrott. Enligt författarna

är detta en kategori som tillkommer när de jämför sina resultat med andra studier och pratar

om sammanbrott i vid mening. Vi anser tvärtom att den sista punkten klart hör hemma under

kategorin tydliga sammanbrott då den, precis som de andra punkterna, går emot

socialtjänstens vilja. Vi breddar alltså begreppet tydliga sammanbrott, i förhållande till

rapporten, på så sätt att det inte behöver vara socialtjänsten eller något i det enskilda

familjehemmet som leder till ett tydligt sammanbrott. Utan att det även kan vara faktorer

utanför deras påverkan, som till exempel de biologiska föräldrarnas vilja.

Man kan dock inte säga att det förekommit ett sammanbrott om de biologiska föräldrarna

överklagar socialnämndens beslut att omhänderta deras barn om Länsrätten, som är den

instans som prövar en överklagan, upphäver socialnämndens beslut. Detta trots att det är i

strid mot socialtjänstens vilja. Länsrätten övertar socialtjänstens beslutanderätt och det räknas

då inte som ett sammanbrott (SoS 1995:9)

4.2 Olika sorters familjehem

Begreppet familjehem är en övergripande benämning på en insats som socialtjänsten kan

använda sig av vid placering av barn. Tidigare benämndes det fosterhem men är numera

ersatts i socialtjänstlagen av benämningen familjehem. Socialtjänstförordningen (2001:937) 3

kap. 2 § beskriver vad som menas med familjehem

”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för
stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte
bedrivs yrkesmässigt” (Norström, Thunved, 2003, s 483).
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I uppsatsen förekommer båda benämningarna då vissa källor använder sig av det äldre

begreppet men det är den senare benämningen som vi åsyftar i vårt arbete. Det finns olika

former av familjehem. De vi kommer att beröra i denna uppsats är de fyra former som vi stött

på i vår empiri. Det första är främmandehem och i denna uppsats menar vi de hem som sedan

tidigare inte har någon relation till det placerade barnet. De är inte släkt med någon i det

bilogiska nätverket och de ingår inte i de biologiska föräldrarnas umgängeskrets utan de är

helt främmande för barnet och dennes föräldrar och släkt. Anledningen till att vi använder oss

av begreppet främmandehem är att detta är ett begrepp som våra intervjupersoner

genomgående har använt. Vi är medvetna om att det i litteraturen ofta benämns som vanliga

familjehem men vi tycker att våra professionella intervjupersoners definition, d.v.s. de som

jobbar med dessa placeringar dagligen, mer speglar för den oinsatte vad det är för en typ av

insats när det gäller familjehemmets förhållande till det placerade barnet. Det andra är

släktinghem där det däremot, som framgår av namnet, familjehemsföräldrarna är släkt med

barnet. De kan vara en morbror, farbror, moster, morbror, farmor, farfar o.s.v. Poängen är att

de har en personlig relation till barnet sedan tidigare. När det gäller nätverkshem, som är den

tredje formen av familjehem, menar vi de relationer som finns i barnets nätverk men som inte

utgörs av några släktband. Det kan t.ex. vara tidigare stödfamiljer eller några andra vuxna

som barnet inte är släkt med men som ändå har en relation till barnet sedan tidigare. Den

fjärde och sista formen av familjehem är de kontrakterade familjehemmen. Dessa utgörs av

personer som är anställda av socialtjänsten och meningen är inte att de ska gå in som nya

föräldrar utan erbjuda sig själva som positiva förebilder från vuxenvärlden. Det innebär också

att familjehemmet måste vara berett att gå in med kortare varsel och ta emot ett barn. Det

kontrakterade familjehemmet kan även få ersättning utbetald under perioder när de inte har

något barn placerat hos sig (Rapport 2001/02:16, s 43).

4.3 Beteendeproblem

Begreppet beteendeproblem hos de placerade barnen, främst tonåringarna, är ett ofta använt

uttryck i vår uppsats men vad menas egentligen med beteendeproblem? I våra intervjuer med

familjehemsvårdarna har vi inte bett dem, då de tagit upp begreppet, att mer i detalj redogöra

för vad de menar. Men det kan vara av intresse för dig som läsare att vi redogör för vad som

kan anses vara beteendeproblem hos barnet/den unge. I SoS 1995:9 går det att läsa att de i sin

undersökning betraktar missbruk, kriminalitet, rymningar, promiskuöst beteende,

utåtagerande aggressivitet och skolk som beteendeproblem. Även fall där barnet i utredningar
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beskrivs som känslomässigt stört tas med i begreppet enligt författaren (s 29). Det är också så

vi definierar beteendeproblem i uppsatsen.

4.4 Barnbegreppet

Ett annat ofta förekommande uttryck i vår uppsats är barn. Med barn menar vi i texten alla

människor mellan 0-17. Detta gör vi dels för att man i lagens mening är barn tills det man

fyllt 18 år och dels för att de undersökningar vi använt oss av i uppsatsen är gjorda på barn

mellan 0-17 år eller 13-17 år. Självklart kommer vi att använda oss av begrepp som den unge

eller tonåringen i vår uppsats, det gör också våra källor ganska frekvent, men uppsatsen

handlar om sammanbrott vid placeringar av barn utanför hemmet. Att det finns olika

benämningar på barnet i olika utvecklingsfaser i livet är ju känt men i våra ögon handlar det

alltså alltid om barn.

4.5 Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

(LVU)

Socialtjänstreformen trädde i kraft den 1 januari 1982 och den innefattar bl.a.

socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För

denna uppsats är det dessa två lagar som är av relevans när vi talar om familjehemsplacering.

Det spelar ingen roll om ett ärende angående att ett barn far illa kommer in som en anmälan

eller genom en ansökan om bistånd till socialtjänsten, det kan i vilket av fallen bli aktuellt

med en placering utanför det egna hemmet för vård. Beroende på barnets situation och av vad

som framkommer i utredningen så använder man sig av olika lagar inom socialtjänsten när ett

beslut om familjehemsplacering fattas (Erman, 2003, s 21).

Om beslut om placering utanför hemmet fattas enligt socialtjänstlagen (SoL) som bygger på

frivillighetsprincipen så måste det finnas ett samtycke från föräldrarna och barnet om det fyllt

15 år. Detta kan bl.a. bero på att en ansökan om vård utanför hemmet inkommit till

socialtjänsten. Skulle det inte finnas något samtycke så använder man sig av LVU, som är en

tvingande lag, för att omhänderta barnet eller den unge.  I detta fall får socialnämnden ansöka

hos Länsrätten om vård enligt LVU. I vissa fall kan det vara nödvändigt med LVU trots att ett

samtycke finns men då det finns skäl att tro att vården i praktiken inte skulle gå att genomföra
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på frivillig väg. När man omhändertar barn enligt LVU finns det två olika paragrafer att

använda sig av. Det kan bero på miljöproblem enligt 2 § som innebär att det är så dåliga

förhållande i hemmet och brister i omsorgen att det ”finns en påtaglig risk för att den unges

hälsa eller utveckling skadas”. Men det kan även bero på enligt 3 § att ”den unge utsätter sin

hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande

beteende”. Man kan placeras enligt LVU § 3 tom 20 års ålder. Många barn som vid 20 års

dagen befinner sig i familjehem får då stanna kvar där som frivilligt bistånd enligt SoL efter

de fyllt 18, det blir då en vuxenplacering. I båda fallen gäller som nämndes ovan att om inget

samtycke ges till vård så får socialnämnden ansöka om vård enligt LVU hos Länsrätten

(Erman, 2003, s 21-22).

5. Bakgrundsfakta

5.1 Statistik om familjehemsplaceringar

Enligt socialstyrelsens statistik över 2002 är placering av barn i familjehem den vanligaste

placeringsformen för barn och unga som hade en heldygnsinsats den 1 november 2002. Det

fanns ca 15,000 barn som var föremål för heldygnsinsats den dagen och av dessa var det ca

10,400 som vårdades enligt socialtjänstlagen d.v.s. frivilligt och ca 4,300 barn fick vård

genom LVU d.v.s. tvång.  Det var ca 75 % av de barn som var placerade enligt

socialtjänstlagen och 64 % av de LVU-vårdade barnen som var familjehemsplacerade eller

närmare bestämt 7,800 barn enligt SoL och 2,700 barn enligt LVU den 1 november 2002

(www.sos.se).

Under 2002 hade Malmö 654 heldygnsinsatser för barn placerade utanför hemmet enligt SoL

eller LVU. Siffror på hur många av dessa som var placerade i familjehem av någon av

Malmös tio stadsdelar har inte klart gått att urskilja men tolkningen av Socialstyrelsens

statistik över 2002 ger för handen att det skulle röra sig om ca 500 barn (ibid.). Detta är också

den uppgift som vi fick av en respondent vid ett intervjutillfälle vilket föranleder oss att utgå

ifrån att det fanns ca 500 familjehemsplacerade barn under 2002 i Malmö kommun.

Observera att denna siffra är för familjehemsplaceringar under hela 2002 och inte bara den 1

november. Anledningen till att vi redovisar siffror för 2002 är att det är den färskaste

statistiken som finns att tillgå när det gäller heldygnsinsatser för barn. Vi är medvetna om att
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denna siffra kan förändras över tid. Vi är dock inte ute efter den exakta siffran utan vill bara

presentera en ungefärlig siffra så att läsaren får en inblick i och en större förståelse för

omfattningen av insatsen familjehemsplacering.

5.2 Barnperspektivet

Från att ha sett barnet som ett objekt utan egna rättigheter har vi allt mer gått över till att se

barnet som ett självständigt subjekt som formar sin omgivning och sin barndom själv. Redan

från tidig ålder interagerar barnet med sin omvärld och ses som en individ även utanför

familjen. (Bäck-Wiklund, m.fl. 2001, s 16, 29). Detta är ett synsätt som vi applicerar på alla

individer i en familj i dag. Den enskildes värde och rättigheter betonas och

individualiseringen innebär att vi integreras i sammanhang även utanför vår familj (ibid.). I

flera samanhang har barnets ställning som egen individ med rättigheter stärkts och detta

avspeglar sig i samhället. FN:s Konventionen om barnets rättigheter som undertecknades

1990 visar också på en ändrad syn. När socialtjänstlagen reviderades 1997 skedde en

förstärkning av barnperspektivet. Bl.a. skrevs det in i den så kallade portalparagrafen att ”när

åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver”. Denna

bestämmelse stämmer också väl överens med barnkonventionen. (Bäck-Wiklund, m.fl. 2001,

s 22-23). Ett sätt att se på barnperspektivet är precis som det beskrivits ovan att barn är

självständiga individer som formar sin omvärld själv och har egna rättigheter i samhället.

Enligt rapporten SOU 2001:72 utgör detta fundamenten i ett barnperspektiv. Men det påpekas

även att barnperspektivet är relativt och inte givet. (s 92). Så vad är då egentligen ett

barnperspektiv? I vid mening kan det sägas innebära att barn och deras bästa ska vara i fokus.

Tolkningarna är många och de förändras över tid och rum. När kunskapen om barn förändras

och villkoren i samhället ändras så får begreppet barnperspektiv annorlunda innebörd. (ibid.).

I vissa fall handlar det om att hävda barns bästa, ta hänsyn till deras rätt och värna om deras

behov. Det kan också handla om att man ska se situationen utifrån barns synvinkel, tala med

barn, låta deras röst bli hörd och lyssna på hur de uppfattar sin situation. (Andersson,

Hollander, 1996, s 92-93). Ovan nämnda SOU-rapport nämner tre olika dimensioner som

barnperspektivet kan delas in i:

• samhällets barnperspektiv som grundar sig på samhällets värderingar, kultur och

synsätt av hur ungas rättigheter och behov ser ut

• barnets eget barnperspektiv som handlar om hur det enskilda barnet ser på omvärlden

och sin situation
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• det vuxna barnperspektivet som bygger på de vuxnas värderingar av barn och

barndom (s 93-94).

Barnperspektiv handlar om att ta hänsyn till barns upplevda verklighet och att vilja veta hur

de ser på sig själva och omvärlden. ”Det gäller att blicka ut i världen genom barnens ögon,

inte att blicka in i barnens huvud.” (Andersson, Hollander, 1996, s 93-94).

Det vuxna barnperspektivet finns det anledning att stanna kvar vid lite längre beroende på att

det till stor del dominerar i dagens samhälle. Barn, speciellt yngre barn, kan inte själva fatta

alla beslut som rör dem, bl.a. har de begränsad rättslig handlingsförmåga. De är därför

beroende av vuxna som kan ta till vara deras intressen i både personliga och ekonomiska

avseende. (Andersson, Hollander, 1996, s 67). Enligt rapporten SOU 2001:72 kan detta

många gånger leda till att barnets självbestämmande kränks, vuxna fattar beslut som strider

mot barnets önskningar. Det är endast i fall där beslut fattas utifrån vad som är ”barnets bästa”

som det är acceptabelt att ”kränka” barnets självbestämmande. (s 95). Artikel 12 i FN:s

barnkonvention handlar om att barn har rätt att fritt uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör

dem. Hänsyn ska sedan tas till barnets mognad och ålder i hur mycket betydelse det läggs vid

deras åsikt. I slutänden är det dock de vuxna i olika sammanhang som utifrån tolkningar och

egna värderingar bestämmer vad som är barnets bästa. (Andersson, Hollander, 1996, s 68).

6. Studiens resultat

Här nedan presenteras resultaten från våra intervjuer om familjehemsplaceringar. Sammanlagt

har de intervjuade stadsdelarna ca 300 barn familjehemsplacerade vid intervjutillfällena.

Alltifrån 25 till 120 placerade barn per stadsdel förekommer.

Vi delar in resultaten i olika teman för att få en strukturerad helhetsbild av resultaten. Vissa

resultat har vi dock valt slå samman då vi har upplevt att de går in i varandra på ett sätt som

gör det svårt att särskilja dem.

6.1 När familjehemsplacerar man?

Det vi har fått fram i vår undersökning är att man i de olika stadsdelarna använder sig av

familjehemsplacering som ett mellanalternativ. Man har som regel provat en uppsjö av olika

insatser innan man föreslår en familjehemsplacering för vårdnadshavarna och barnet.
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6.2 Rekrytering

6.2.1 Vilka barn och ungdomar hamnar i familjehem?

När man ser till den socioekonomiska bakgrunden som barnen som familjehemsplaceras har

säger fyra av fem stadsdelar att de kommer från hem med stora sociala problem som t.ex.

missbruk, psykisk sjukdom och låg begåvning samt dålig socioekonomisk status. Som en av

intervjupersonerna uttryckte det ”/…/ sen är det fortfarande så att du hittar familjerna ändå

på den lägre delen av skalan, den socioekonomiska skalan”. En av stadsdelarna sa inte

explicit att det berodde på dålig socioekonomisk status och stora sociala problem. Men de

använde begrepp som miljöproblem hos föräldrarna som missbruk, psykisk sjukdom eller

annan problematik. Men vi räknar med dem då det enligt oss kan likställas med stora sociala

problem och låg socioekonomisk status. Det var bara en stadsdel som inte angav detta som ett

mönster vid familjehemsplaceringar pga. att stadsdelen har väldigt få familjer som är utslagna

eller marginaliserade.

Överlag säger de flesta intervjupersonerna att det är mest frivilliga placeringar enligt SOL och

mindre andel LVU placeringar och har varit så under en längre tid. Vi har valt att inte gå

djupare in på vad som egentligen menas med frivillighet i detta sammanhang.

När det gäller åldern på de placerade barnen säger stadsdelarna lite olika. Två stadsdelar anger

att det oftast är lite äldre barn, tonåringar, som familjehemsplaceras. En av dessa stadsdelar

säger att om de placerar små barn så är det ofta förebyggande.

”/…/ alltså då har man redan sett att föräldrarna inte kommer att klara av det. Annars
försöker man ju att små barn bor hemma eller att man är placerad med sitt barn.”

En stadsdel uppger däremot att det är mest mindre barn som familjehemsplaceras men nämner

även att det kan vara äldre tonåringar pga. konflikter med föräldrarna. I de övriga stadsdelarna

kunna man inte se några generella mönster i ålder när det gäller barnen.

Tre av fem stadsdelar anger att de flesta barn som de placerar beror på missförhållanden i

hemmet s.k. miljöproblem. I två stadsdelar kunde vi inte få fram vilken som var den

vanligaste placeringsorsaken. Till stor del tycker alla intervjupersonerna att det inte är

lämpligt att placera tonåringar med beteendeproblem på institution men de har olika sätt att

kringgå sådana placeringar. En intervjuperson utrycker det som att
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”/…/ det är sällan en bra lösning att placera ungdomar på institution därför att man hamnar
med andra med beteendeproblem också förstärks i värsta fall ens egna beteenden och blir
ännu värre eller man får nya negativa beteenden. Vi försöker ju att placera tonåringar i
familjehem på ett annat sätt i dag än vad vi gjorde tidigare och med mycket stöd”.

En annan intervjuperson ser det på följande sätt

”/…/ de allra flesta tonåringar är i den situationen att de håller på frigöra sig från sina
föräldrar, och ska man då stoppa in dem i ett /…/ nytt familjesystem som de också ska frigöra
sig ifrån. Vilka familjehem orkar med det?”.

Istället för att placera på institution eller i vanliga familjehem använder den stadsdelen sig av

kontrakterade familjehem. Dessa familjehem är kontrakterade på ett visst antal platser ca 3-4

st., får en löpande ersättning och jobbar professionellt. Det är också tänkt att vara en kortare

placering.

Generellt sa sig intervjupersonerna uppleva att det är mer problem hos själva barnen som

placeras i dag i jämförelse med förr. De upplevs som ”trasigare”. Problemen hos barnen

verkar öka med åldern enligt intervjupersonerna.

”/…/ det här med att barnen är trasigare jag menar ju då /…/ att de uppvisar mer
beteendestörningar, det finns en större problematik kring barnen idag än om man säger med
mitt perspektiv 20 år tillbaka.”

6.2.2 Rekrytering av familjehem

Alla stadsdelarna utom en uppger att det är mycket svårt att rekrytera nya familjehem ”Men

det är ju brist alltså, det är katastrofläge” säger en av intervjupersonerna. Samtliga stadsdelar

uppger att de till stor del rekryterar nya familjehem genom kontakter som de redan befintliga

familjehemmen har. De känner någon, släkt eller bekanta, som också är intresserade av att bli

familjehem och förmedlar den kontakten till familjevården. Detta upplever intervjupersonerna

som något positivt för då vet de intresserade familjerna redan till stor del vad det innebär att

vara familjehem. Generellt är det också svårt att rekrytera nya familjehem i storstäder som

Malmö vilket gör att familjehemmen oftast är belägna i Skåne med omnejd men det finns

även familjehem längre upp i Sverige. Samtliga intervjupersoner tycker att det är viktigt att

försöka matcha familjehemmet och det barn som ska placeras. Det faktum att det är svårt att

rekrytera nya familjehem gör att matchning inte alltid är så lätt enligt en del intervjupersoner.

Ett av skälen till att det är svårt att rekrytera och matcha kan vara, som en intervjuperson
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uttrycker det, att barnen numera har en svårare problematik och kräver så mycket insatser att

familjehemmet blir avskräckt att ta emot barnet. I och med att barnen är ”trasigare” nu än förr

gör att socialtjänsten ställer högre krav på det blivande familjehemmet, de ska ha kontakt med

BUP, biologiska föräldrar, nätverk, socialtjänsten, skola, dagis m.fl. Dessa ökade krav kan i

sig vara en orsak till att familjehem tackar nej.

”/…/ barnen kan ofta vara i lite sämre kondition och kräver så oerhört mycket insatser så att
föräldrar eller, familjehem kan vara rädda att ta emot barn /…/.”

Familjehemmens önskemål stämmer heller inte alltid överens med verkligheten om vilka barn

som behöver placeras.

”- Ja, önskemålen är ju ofta en femåring, en flicka och det har vi inte så många. Då tänker
man lite så på barnhem när man ska åka och hämta upp ett barn där, Rasmus på luffen
liksom.
- Nej men vi har en femtonårig kriminell haschmissbrukare.
- Ja, med AD/HD problematik.”

En annan viktig faktor vid placering av barn i familjehem, som de flesta poängterar, är att

barnet som placeras ska helst vara yngre än de eventuella biologiska barnen i familjen. De bör

heller inte ligga för nära varandra i ålder då detta kan skapa en konkurrenssituation dem

emellan. Något annat som är önskvärt är att familjehemsföräldrarna rent åldersmässigt i

princip skulle kunna ha varit det placerade barnets föräldrar.

Merparten av stadsdelarna uppger att generöst erbjudande av handledning ökar chanserna att

rekrytera nya familjehem. Detta är också en förutsättning för att behålla redan befintliga

familjehem. Därför är det viktigt att stimulera, föra diskussion med och förmedla kunskap till

familjehemmen enligt en intervjuperson. En annan intervjuperson säger ”Ofta tycker jag att

det bästa rekryteringssättet är att man sköter stödet till de familjehem man har”.

Något som alla stadsdelarna påpekat vid intervjutillfällena är att det vid familjehemsplacering

av barn ska det enligt socialtjänstlagen först utredas om det finns någon/några personer i

släkten eller det övriga nätverket som kan vara ett familjehemsalternativ. Detta gör också alla

stadsdelarna men det är inte alltid det finns personer i barnets nätverk som uppfyller kraven

som socialtjänsten ställer på ett familjehem. Det vi har kunnat få fram är att även om
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stadsdelarna först och främst tittar på släkten vid rekrytering så är det vanligast att det blir en

placering i ett främmandehem just p.g.a. brister i nätverket.

Flera stadsdelar säger sig värdera den befintliga relationen mellan barnet och släktinghemmet

så högt att de till och med kan tänka sig att sänka kraven, i förhållande till rekrytering av

främmandehem.

”/…/ ja det är klart att vi kan kosta på oss att tillåta lite andra socioekonomiska förhållanden
än vad vi skulle göra av ett främmande familjehem. Vi kan tillåta oss att de är lite äldre, det
kanske finns en och annan punkt i polisregistret och lite annat som vi inte skulle vara glada
över annars. Men och andra sidan en faktor som väger tungt är just det här med relationen.”

Naturligtvis finns det en gräns för hur långt man kan sänka kraven på släktinghemmet, det är

något som familjevårdarna avgör från fall till fall. Det får naturligtvis inte bli undermåligt,

påpekar en intervjuperson. Det är ju inte självklart så att bara för att det finns en befintlig

relation vid en släktingplacering, kontra främmandehem, att den är problemfri.

”Är det främmandehem så har man inga blodsband med barnets familj och är det
släktinghem så har man blodsbanden men rätt så ansträngda relationer ibland /…/.”

I och med att kraven ibland sänks på släktinghemmet väljer ändå stadsdelarna att placera där

men att de sedan fyller på med extrainsatser för att väga upp bristerna.

”Och visst finns det många svagheter och brister i våra nätverksfamiljer, men det är ju vår
förbannade skyldighet att se till att vi hjälper upp dem så mycket som möjligt för barnet
vinner så mycket på att få vara i sitt nätverk.”

6.2.3 Handledning viktig för rekrytering

Handledning är inte bara viktigt vid rekrytering av familjehem, som nämndes ovan, utan det

är också viktigt i den fortlöpande kontakten mellan socialtjänsten och familjehemmet samt det

placerade barnet enligt samtliga intervjupersoner. Generellt har vi sett i vår undersökning att

stadsdelarna i början av en placering satsar på att ge handledning oftare till exempel en gång i

månaden. En stadsdel har ambitionen att inleda en placering med ett familjerådslag där hela

närverket involveras. Efter en tid så tunnar man i regel ut handledningstillfällena men har

fortfarande regelbunden handledning, bara mer sällan. Men vid krissituationer i

familjehemmet ökar man handledningstillfällena och stödet under en period för att när/om det

stabiliseras åter minska på handledningen. Dock sker det alltid minst en gång per halvår i
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samband med att det då, enligt socialtjänstlagen, ska ske en utvärdering av placeringen. En

stadsdel har resursteam av psykologer som kan ge extra handledning till familjehemmet och

göra psykologutredning av barnet samt hjälpa till med barnets skolgång. En stadsdel köper in

kvalificerad handledning som är anpassad efter de olika familjehemmen. Av de fem stadsdelar

som ingår i vår undersökning är det en som har anställda som bara jobbar med kontakt och

handledning till de familjehemsplacerade barnen. En annan stadsdel ligger i startgroparna till

att införa ett liknande system. Men där kommer de två familjevårdarna att handleda varandras

familjehemsplacerade barn. Anledningen till att dessa två stadsdelar har olika personer som

handleder familjehemmet respektive barnen är att de upplever att de efter en tid får en

dubbelroll, en bindning och en lojalitet till familjehemmet och barnet. Detta gör att de som

familjevårdare kanske inte alltid kan vara objektiva. Vilket kan gå ut över barnet. Att barnet

har en person som bara kommer för att prata med honom eller henne gör att barnet eventuellt

inte låser sig utan vågar säga vad det tycker och tänker. Som en intervjuperson uttrycker det

”Så då har vi tänkt att det ska vara en resursperson för barnet som kommer dit och över tid,
en kontinuitet, kan bygga upp att jag kommer hit för att prata med dig, jag är här för din skull
och ser till hur du har det /…/”.

Det har visat sig i vår undersökning att extrainsatser även kan behövas i ett främmandehem

och inte bara i släkting eller nätverkshem. Exempel på detta kan vara kontaktfamilj,

kontaktperson till barnet. Detta främst för att familjehemmet ska kunna få lite andrum om det

till exempel är ett utåtagerande barn i tonåren. Barnet kan åka i väg till kontaktfamiljen en

helg så att familjehemmet får vara för sig själva och ladda batterierna. Detta är inget

självklart, det är inte så många som har denna extrainsats, enligt en intervjuperson.

6.3 Förebyggande faktorer och riskfaktorer för sammanbrott

6.3.1 Ingen skillnad mellan SoL och LVU

De flesta av intervjupersonerna kunde inte se att det fanns ett samband mellan placeringar

enligt SOL/LVU och sammanbrott. En intervjuperson säger att

”Vi kan inte se något här /…/ på de forskningsrapporter som gjorts så hittar man inget sådant
sammanhang /…/ det har man också varit förvånad över /…/”.
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En LVU placering kan enligt några intervjupersoner å andra sidan stabilisera en placering om

de biologiska föräldrarna är väldigt besvärliga och försöker sabotera placeringen.

Tvångsplaceringen ger familjehemmet ett stöd och en trygghet eftersom man då kan reglera

umgängesfrågor mm.

6.3.2 Skillnad mellan främmandehem och släkting/nätverkshem?

När det gäller placering av ett barn hos släktingar anser alla intervjupersonerna att det finns

mycket att vinna på att placera i barnets egen släkt. Barnet känner redan de personer och den

miljö de kommer till och det är lättare att berätta för kompisarna att man bor hos en släkting,

det blir mindre konstigt och de sticker inte ut på samma sätt i kompiskretsen. När barnen

kommer i tonåren är det många av dem som börjar fundera på sin identitet och då är det

viktigt för dem att känna till sitt ursprung och sin historia.

”Alltså tillhörigheten är jätteviktig och den bygger man sen vidare på sen är det också lättare
att förklara för kompisar att jag bor hos min mormor eller min moster, det blir inte så laddat,
man får sin historia.”

Alla stadsdelar sa att om man placerar i släktinghem så är risken för sammanbrott betydligt

mindre än jämfört med andra familjehemsplaceringar.

”Alltså det man absolut tydligast kan se är ju det ni pratar om här nämligen sammanbrott,
det är mycket lägre del sammanbrott i de placeringarna där barnen bor hos släktingar.”

En baksida vid släktingplaceringar som en intervjuperson pekade på var att om det förekom

missbruk hos de biologiska föräldrarna så utgjorde det en risk.

”Det fanns alltså en risk att man från släktinghemmet nästan underhöll missbruket va, man
ställde upp på det kan man säga i och med sin förlåtande attityd /…/ man sa inte ifrån på rätt
sätt /…/barnet kunde mycket väl få träffa sina föräldrar påverkade därför att släktingarna
inte höll det från dörren /…/.”

6.3.3 Handledning och extrainsatser, skyddsfaktorer?

Handledning och extrainsatser kan i sig också vara en skyddande faktor mot sammanbrott vid

familjehemsplaceringar. När vi frågade stadsdelarna vilka faktorer som kan verka skyddande

mot sammanbrott nämnde alla handledning och extrainsatser som sådana faktorer.
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”/…/ det är ju handledningssituationen naturligtvis så att man försöker och vara observant
på det som är familjehemmets känsliga sidor och det som gör den sårbara och sen så försöka
förstärka där också försöka och inte köra dem i botten utan möjligtvis ge avlastning”.

6.3.4 Relationer och kontinuiteten viktig

En annan sak som samtliga intervjupersoner uppgett som en viktig skyddsfaktor är att det

finns en kontinuerlig kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna oavsett vad för

problematik som ligger bakom, missbruk, psykisk sjukdom, sexuella övergrepp eller

misshandel. Man utgår från att barnet mår bra av att ha en kontinuerlig kontakt med sina

föräldrar. En intervjuperson uttrycker det på följande sätt ”Även om de har förgripit sig så är

det viktigt för barnen. Där får man slå lite knut på sig själv.” Stadsdelarna påpekar att det är

viktigt att när det gäller barn som ska träffa en förälder som har förgripigt sig på dem att man

ser till att ett sådant möte sker under trygga förhållanden. Det får ju inte bli så att föräldern

förgriper sig på barnet igen säger bl.a. en intervjuperson. Redan i vårdplanen, som görs upp

innan en placering med de inblandade parterna, skriver familjevården, i de intervjuade

stadsdelarna, över lag in att det ska förekomma ett umgänge och hur det ska se ut. Det är dock

inte alltid som det är en självklarhet att de biologiska föräldrarna träffar sina barn eller som en

intervjuperson uttrycker det

”Men förvisso uppmuntrar vi kontakt, för det är ju snarare så att det är för lite kontakt mellan
barnen och deras biologiska föräldrar än för mycket. Det är ett större problem att få folk att
hälsa på sina barn /…/”.

En annan intervjuperson uttrycker sig på följande sätt om betydelsen av en kontinuerlig

kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna.

”/…/ där är det ju viktigt att vi uppmuntrar till det /…/ för att det är ju ändå så att vi är ju
trots allt utbytbara /…/ vi kan sluta, vi kan söka nya jobb. Men det som ska finnas runt barnet
m åste ju vara familjehemmet, biologiska föräldrar och då biologisk släkt, att det är ju där
kärnan måste finnas runt barnet, det är där stabiliteten måste finnas.”

Omvänt blir det så, enligt en stadsdel, att om det placerade barnet inte har en kontakt med de

biologiska föräldrarna så kan detta leda till att barnet får en idealiserad bild av föräldrarna

som inte överensstämmer med verkligheten. Som en intervjuperson uttryckte det

”Det är det man försöker säga till familjehemmen att om inte barnet har den kontakten så kan
det lätt bli en idealisering som man sen i tonåren får skörda”.
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Vikten i kontinuitet gäller inte bara i kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna

utan det gäller också i allra högsta grad kontakten mellan familjevårdarna och familjehemmet

samt det placerade barnet, enligt samtliga intervjupersoner. De påpekar att de bygger upp en

relation till familjehemmet och det placerade barnet och att denna relation i sig kan vara en

skyddsfaktor. Den gör nämligen så att, om relationen är bra, det blir lättare att förhindra

sammanbrott då det finns en öppen dialog med familjehemmet. Familjevården blir duktig på

att läsa av familjehemmet och se och höra när det är något på gång som eventuellt kan vara

starten på ett sammanbrott. Inte sagt att det därför inte förekommer sammanbrott men att om

det finns en kontinuitet i relationen dem emellan så går det att upptäcka sådana förstadier

tidigare än det hade gått annars. Enligt en stadsdel måste det finnas en dynamik mellan

familjevårdssekreteraren och familjehemmet eller som en annan intervjuperson från en annan

stadsdel uttryckte det

”/…/ det som är oerhört viktigt det är ju att man har en bra relation till familjehemmen, att
man känner varandra, det är A och O. För det först då jag kan veta om det är fara och färde
om vi verkligen känner varandra. För det kan ju vara familjehem som ringer mig var och
varannan dag och säger att de inte orkar en sekund till men där jag vet att det här är deras
sätt att ösa ur sig. Men det betyder inte att de inte orkar för det gör det”.

En intervjuperson uttrycker det på följande sätt ”/…/ för det handlar om att ha en relation och

stötta de här familjehemmen även i tider när allt fungerar bra för det är det man kan luta sig

tillbaka mot sen när det inte fungerar”.

Något som tre stadsdelar tog upp som en riskfaktor var om barnet har en

anknytningsproblematik sen tidigare, innan placeringen. De menade här att barnen har svårare

att knyta an till familjehemmet om de sen tidigare har en anknytningsproblematik. Och som

en stadsdel påpekade att om det inte blir någon anknytning mellan barnet och

familjehemsföräldrarna är risken stor att det blir ett sammanbrott, vilket gäller både för

tonåringar och för mindre barn.

Den sista stadsdelen som vi intervjuade tog upp en riskfaktor för sammanbrott som inte

kommit upp vid de andra intervjuerna. Det var att om barnet har upplevt sammanbrott i

tidigare placeringar kan detta i sig vara en riskfaktor för att det kan bli ett nytt sammanbrott.
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6.3.5 Organisationen, otippad riskfaktor

En sak som mer och mer visade sig vara en riskfaktor ju fler stadsdelar vi intervjuade var

organisationen i sig. Det visade sig att om vårdnadshavarna flyttar mellan två olika stadsdelar

inom Malmö så flyttar man över ärendet till den stadsdelen efter ca ett år. Detta gör dels att

den ovan nämnda kontinuiteten i relationen bryts samt att det faktiskt finns de familjehem

som inte orkar fortsätta vara familjehem om de ska bygga nya relationer med en ny

organisation. Det kan alltså bli ett sammanbrott på grund av den egna organisationen.

”/…/ det kostar en väldigt massa pengar att betala familjen år efter år så där är det en väldig
vaksamhet att hallå där liksom flytta över. /…/ men är det klubbat så är det tycker de väl och
rätt ska vara rätt och ingen stadsdel vill sitta då och bli svartepetter och bli ekonomisk
förlorare bara för att bevara kontinuiteten för ett barn.”

En intervjuperson sammanfattar det kort och koncist på följande sätt ”Det är ingen

familjevårdare som har tyckt att den regeln är bra”.

Kontinuiteten i kontakten mellan barnet och familjevårdaren är också, som vi nämnde ovan,

enligt en intervjuperson, en viktig del då det har visat sig genom tidigare forskning att

socialarbetare är viktiga i barnets historia och utgör vanligtvis en trygghet. Det är en ständig

rotation på de utredande socialsekreterarna vilket kan göra att kontakten med familjehemmet

och barnet inte hinner utvecklas innan det är dags för nästa person att ta över. Eller som ett

exempel som en intervjuperson la fram kring ett undertecknande av en vårdplan.

”Jag har en unge som bara gick, sen fick jag åka ner med vårdplanen och det är inte för att
jag är så hemskt mycket trevligare än socialsekreteraren men jag är åtminstone den
kärringen som han träffat i 16 år.”

6.3.6 Barnets eller den unges egen vilja

Att det är viktigt att lyssna på vad barnet vill när det är tal om en familjehemsplacering är

något som alla intervjupersonerna pekar på. Detta gäller speciellt om det handlar om

tonåringar.

”Den är jätteviktig för det spelar ju ingen roll, alltså jag menar om du har världens bästa,
objektivt sätt om det nu kan finnas någon sådan, familj som är jätteduktiga på ungdomar men
han eller hon absolut vägrar så kommer det ju aldrig att funka.”
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Detta framkom också som en skyddsfaktor att man lyssnade på barnet, speciellt tonåringarna,

och tog deras vilja på allvar.

”Tittar man på andelen sammanbrott i den kategorin så är den största orsaken till
sammanbrott att ungdomarna sticker. Så det är klart att ungdomens vilja är oerhört viktig.”

En intervjuperson hänvisade till en undersökning i Helsingborg där ungdomarna själva tyckte

att de skulle bli lyssnade på och att de själva visste på något sätt vad som behövdes för att de

skulle stanna kvar och fungera i placeringen.

6.3.7 Ålderns betydelse

Åldern på barnen är enligt tre stadsdelar en riskfaktor i sig. Ju äldre barnen är desto större är

risken för sammanbrott p.g.a. att de ofta har dragit på sig fler problem. Något som också kom

upp i samband med detta var att beteendeproblematik hos barnen, främst tonåringarna, i sig är

en riskfaktor. Det som flera stadsdelar tog upp som en riskfaktor var om man placerar ett barn

i samma ålder som de biologiska barnen. Detta kan skapa en konkurrens- jämförelsesituation

dem emellan. De kan börja konkurrera om familjehemsföräldrarna, jämföra skolresultat mm.

Därför ställer sig en stadsdel tveksam till att placera barn i en jämnårig kompis familj trots att

detta kan vara något som barnet själva vill.

6.4 Attitydförändringar påverkar familjehemsplaceringar

I vår undersökning har våra intervjupersoner, som ofta har jobbat i många år i yrket, mer än

en gång pekat på att det har skett en attitydförändring när det gäller att placera i barnets

nätverk. Något som alla intervjupersonerna påpekat är att det numera står det inskrivet i

socialtjänstlagen att man först och främst ska titta på barnets nätverk vid

familjehemsplaceringar. En intervjuperson sa

”Och det var ju en stor förändring om man blickar tillbaka. För innan tyckte man att
placering i nätverk det var någonting som var usch och fy och nu så har man liksom markerat
att det är någonting bra”.

En annan intervjuperson hänvisade till sin utbildning ”När jag gick på socialhögskolan, vilket

var 12 år sedan, var det aj, aj, jag kommer såväl ihåg föreläsningen, det sociala arvet nej,

nej, mormor usch, usch och fy, fy”.
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Tanken var istället förr att barnen skulle ut på landet för att det skulle göra gott med lite frisk

luft säger en intervjuperson.

En annan sak som också har förändrats med tiden är hur familjehemmen ser ut. Flera

respondenter uppger att de traditionella familjerna med kvinnan som hemmafru och mannen

som heltidsarbetande håller på att försvinna i takt med att samhället i övrigt förändras. Detta

är också något som går ut över rekryteringen av nya familjehem.

”/…/ vi hade ju ett annat rekryteringsläge för bara 15 år sedan när det var många fler
kvinnor som inte var yrkesverksamma. Nu är båda män och kvinnor yrkesverksamma och det
gör det svårt att rekrytera familjehem.”

Som vi nämnde under rubriken Vilka barn och ungdomar hamnar i familjehem? har vi sett i

vårt material att det skett en attitydförändring när det gäller placering på institution. Våra

intervjupersoner har överlag sagt att man numera sällan ser det som en bra lösning att placera

på institution utan att man föredrar andra alternativ. Detta kan t.ex. vara

familjehemsplaceringar och placeringar i kontrakterade familjehem. Självklart förekommer

det att man placerar på institution men det handlar då om barn som har en sådan svår

beteendeproblematik att det inte är realistiskt att placera i dem i familjehem. Men det har

också framkommit i vår undersökning att man numera, tillskillnad från för ca 10 år sedan, inte

ser placeringen som ”lösningen” på problemet utan att man också måste bygga på med

extraresurser och stöd.

”Idag vet man ju dels att det innebär en massa risker att placera i familjehem och även om
man tar bort de riskerna som fanns i hemmiljön så får man nya risker med placeringen och
det innebär att man måste arbeta aktivt på ett annat sätt i placeringen.”

7. Analys

Vi kommer nedan att analysera vår empiri utifrån tidigare forskning och även till viss del

utifrån våra teoretiska perspektiv. Som vi nämnde i teoriavsnittet kommer vi inte att vid varje

givet tillfälle att knyta an till de teoretiska perspektiven utan läsaren bör påminna sig själv om

vilka dessa är.
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7.1 Rekrytering

Kommunerna har ansvaret för tillgången på familjehem och HVB-hem enligt 6 kap. 2 §

socialtjänstlagen. Detta innebär att kommunerna bär det fulla ansvaret för all vård utanför

hemmet förutom när det gäller de hem som Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för. Det

är dåligt kartlagt i Sverige hur många familjehem det finns och hur många nya som rekryteras

varje år. Men den förste november 2002 var ca 10 500 barn placerade i familjehem eller

jourhem så man kan anta att mer än så många hem förekommer det inte då vissa familjehem

har flera barn samtidigt placerade hos sig (Rapport 2001/02:16, s 40 ; www.sos.se). Enligt

socialtjänstlagens 6kap. 5§  så ska man alltid beakta om barnet kan placeras i sitt nätverk hos

”/…/någon anhörig eller annan närstående”. Detta var också något som våra

intervjupersoner sade sig göra vid varje placering då aktuell forskning visar på just fördelarna

med en sådan placering (se nedan under rubriken Släktinghem för en utförligare genomgång

av vad forskningen säger). Denna uppfattning att en släktingplacering är att föredra före en

främmandehemsplacering får den effekten att samtliga av våra respondenter sade sig redan

gjort eller kunde tänka sig att sänka rekryteringskraven på dessa släktingar i förhållande till de

främmande familjehemmen. Erman tar också upp denna tanke när hon redogör för några

faktorer som kan motivera att man sänker kravet på släktinghemmet. Etnisk anknytning, språk

och kulturell gemenskap är de faktorer hon nämner i detta sammanhang (Erman, 2003, s 34).

Erman tar bara upp faktorer som har med olikheter i kultur att göra men våra respondenter

lyfte också fram att bara det faktum att de är släkt med barnet och att de har en relation sedan

tidigare i sig gör att sammanbrottsrisken minskar. Det hade alltså inte bara att göra med

kulturella faktorer enligt våra respondenter.

7.1.1 Olika sätt att rekrytera på

I ovan nämnda rapport nämns att de vanligaste sätten att rekrytera nya familjehem är genom

annonser i olika media och informella kontakter, egna eller befintliga familjehems. Det

effektivaste sättet att rekrytera är emellertid genom informella kontakter och speciellt då

genom de redan befintliga familjehemmen (Rapport 2001/02:16, s 47). Detta är något som

också alla våra intervjupersoner nämnde som det viktigaste och bästa sättet att rekrytera nya

familjehem. På så sätt kunde de till stor del vara säkra på att de fick bra och pålitliga

familjehem som var lätta att samarbeta med. En intervjuperson ansåg att det bästa sättet att

rekrytera familjehem var genom att sköta stödet till de redan befintliga familjehemmen. I

rapporten från Riksdagens revisorer nämns också just att ur rekryteringssynpunkt är det
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viktigt att kommunerna erbjuder sina familjehem bra villkor (ibid.). Ett annat sätt att rekrytera

familjehem kan vara genom annonser i olika medier men oftast kräver insatsen mer än vad

man får ut av det i slutänden. Det blir vanligtvis ett stort bortfall i intresseanmälningar som

kommer in via annonskampanjer då det visar sig att många av de inkomna anmälningarna inte

är av intresse för socialtjänsten (ibid.). Detta går att jämföra med att en av våra

intervjupersoner ansåg att annonsering inte var så bra då det gav så lite i förhållande till

kostnaden och arbetsinsatsen. Men personen påpekade dock också att ibland var man ändå

tvungen att genomföra en annonskampanj trots att det gav så lite utav värde. Det fanns också

en stadsdel som nämnde samma sak som framkommit i rapporten ovan att vid annonsering

kunde man få in en del svar men i slutänden visade det sig att det bara var ett fåtal familjer

som levde upp till socialtjänstens krav.

7.1.2 Svårt att rekrytera nya familjehem

Enligt nästan alla våra intervjupersoner är det svårt att rekrytera nya familjehem, vilket även

framgår av rapporten från Riksdagens revisorer (Rapport 2001/02:16, s 48). Det framkommer

också att det generellt sett blivit svårare att rekrytera familjehem på senare år, vilket även

syntes i vårt material. Vad detta kan bero på finns det lite olika idéer om men de flesta av våra

intervjupersoner nämner att det bl.a. kan ha att göra med samhällsförändringar och att större

krav ställs på familjehemmen. Den utvecklingsekologiska modellen visar på att barn

interagerar med flera delar av vårt samhälle, de berörs av alla nivåer från mikronivå till

makronivå (se teoriavsnittet). Detta leder till att familjehemmen måste vara involverade i alla

barnets kontakter på de olika nivåerna och att kraven ökar på dem. Familjehemmen förväntas

numera att ha kontakt med biologiska föräldrar, nätverk, socialtjänsten, skola, dagis, BUP

mm. Familjehemsföräldrarna får en roll som vårdgivare åt det placerade barnet (Höjer, 2001,

s 16). Barnen som placeras är också ”trasigare” och har svårare problematik vilket ytterligare

gör att kraven ökar på familjehemmen. I rapporten 2001/02:16 från Riksdagens revisorer

framgår det också där att en av de övergripande orsakerna till att det är svårare att rekrytera

familjehem kan vara ökade krav på familjehemmen beroende på orsaker som bl.a. mer

kontakter, svårare barn som placeras och att större krav ställs på familjehemmen (s 52). Det

nämndes också ovan att samhällsförändringar kan påverka rekryteringen av familjehem.

Något som våra intervjupersoner framförde var just förändringen av synen på den traditionella

familjen och könsrollerna. Bilden av den heltidsarbetande mannen och kvinnan som

hemmafru börjar allt mer försvinna och numera förvärvsarbetar kvinnor också till stor del.

Människor blir allt mer aktiva och familjer har mindre tid, det är egna barn t.ex. som ska



37

skjutsas till olika aktiviteter. Detta stämmer väl överens med vad som också framkommit i

den nämnda rapporten, tyngdpunkten lades även där på förändringar i samhället som t.ex.

högre förvärvsfrekvens bland kvinnor och att familjer har mindre tid. Höjer (2001) nämner

också samma samhällsförändringar i sin avhandling, angående ökat förvärvsarbete och

ändrade könsroller (s 34). Detta kan ses som faktorer som kan försvåra rekryteringen av nya

familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem, speciellt i storstäderna enligt våra

intervjupersoner, kan det vara svårt att placera barn i närheten av sina föräldrar och sin

hemmiljö. Något som anses vara av stor vikt och som även poängteras i socialtjänstlagen. I

rapporten från Riksdagens revisorer föreslås det att regeringen tar initiativ till en satsning som

ska underlätta kommunernas arbete att rekrytera nya familjehem. Det påpekas också att ett

regionalt samarbete att rekrytera familjehem borde komma till stånd mellan landets

kommuner (Rapport 2001/02:16, s 8).

7.1.3 Socioekonomiskt ursprung, viktig vid placering?

Alla stadsdelar i vår undersökning har uppgett att det är viktigt att matcha ”rätt” familjehem

med ”rätt” barn vid en placering. Höjer (2001) hänvisar i sin avhandling till Eastman som tar

upp olika faktorer som är av vikt för att en placering ska få ett positivt utfall. Det nämns bl.a.

att om fosterbarnen och fosterföräldrarna har en liknande socioekonomisk bakgrund är

chanserna större att placeringen faller väl ut (s 31). Men i boken ”Sammanbrott vid

tonårsplaceringar” nämns en studie av Berridge och Cleavers från 1987 som visar på att

fosterföräldrarnas sociala klass inte har någon signifikant betydelse för sammanbrottsrisken

(Vinnerljung m.fl., 2001, s 56). Dock sägs det ingenting om från vilken socialklass

fosterbarnen kommer ifrån men det går att anta att barnen kom från familjer med låg social

status, då det är trots allt är det vanligaste. Samtliga av våra intervjupersoner säger att barnen

som familjehemsplaceras oftast kommer från familjer med sociala problem och en låg

socioekonomisk status samt ofta är socialbidragsberoende. Höjer såg också detta samband i

sin avhandling där hon pekar på att de barn som placeras i fosterhem oftast kommer ifrån

familjer där föräldrarna har både sociala och ekonomiska problem. Hon såg också att många

barn innan placeringen levde med bara en förälder, oftast modern (Höjer, 2001, s 17).

7.2 Handledning och extrainsatser

För att familjehem ska lyckas med sitt uppdrag krävs det att de får utbildning och information.

Det finns kanske också behov av handledning och fortbildning för att kunna handskas med de
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svåra situationer som kan uppstå i förhållandet till de biologiska föräldrarna (Erman, 2003, s

39). I de fall familjehemmet inte kan tillgodose barnets behov eller inte alltid orkar, kan

avlastning ske på olika sätt. Bl.a. kan en person komma till hemmet eller så kan barnet få bo

en period hos en kontaktfamilj (ibid. s 65). Att kunna sätta in extrainsatser till ett familjhem

ansåg alla våra intervjupersoner vara en väldigt bra möjlighet och en viktig funktion, då

många familjer kanske inte alltid orkar tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Citatet nedan får illustrera exempel för vikten av hjälp och stöd till familjehemmen.

”/…/ jag tänker på en 9-årig pojke /…/ som är placerad hos sin mormor och hon skulle aldrig
i sitt liv klara av den placeringen om hon inte hade en kontaktperson som hjälper henne med
alla kontakter med skola, hälsovård och som gör aktiviteter med pojken. Där har du ett
sådant exempel att man får se till pojken och hans mormors förhållande till varandra som en
vinst men man måste plussa på men andra saker för att det ska fungera.”

I vårt material framkom det att det är viktigt med handledning för att förenkla rekrytering, i

den fortlöpande kontakten med familjehemmet och barnet samt att en bra handledning kan

minska risken för sammanbrott. Men det visade sig också att det inte alltid finns tid för att

kunna ge så mycket stöd till familjehemmet som de skulle vilja. Beroende på att en del av

familjehemmen finns en bit ifrån så försvåras också handledningen. I litteraturen framkommer

det att många fosterföräldrar anser att de får för lite hjälp av socialtjänsten. Speciellt när det

gäller att arbeta med kontakten mellan fosterhem och biologiska föräldrar. Många gånger

framstår det i litteraturen som om socialtjänsten har ett bristande intresse för att hjälpa

familjehemmen i deras hantering av kontakten barn och biologiska föräldrar (Vinnerljung,

1996, s 78, 157). Detta framkom inte i våra intervjuer då personerna där uttryckte en vilja av

att så mycket som möjligt försöka stödja och hjälpa familjehemmen med alla problem som

kunde uppstå, trots avstånd och tidsbrist.

7.3 Biologiska barn i familjehemmet

I vår empiri tittade vi inte direkt närmare på om familjehemmets biologiska barn, enligt våra

respondenter, påverkar sammanbrottsfrekvensen. I tre av våra intervjuer ledde diskussionen

dock in på något snarlikt nämligen om det var så att familjehemmet avbröt placeringen om

familjehemmets biologiska barn började fara illa. Samtliga av dessa respondenter sa att det

kunde vara en sådan situation som gjorde att familjehemmet tackade för sig och att det blev

ett sammanbrott. Det visade sig i alltså vara så att de biologiska barnen, när det kom till

kritan, gick före det placerade barnet. Andra händelser hos familjehemmet som kan göra att
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det blir sammanbrott var för övrigt enligt respondenterna skilsmässa, dödsfall och sjukdom.

Att förekomsten av biologiska barn i familjehemmet i sig är en riskfaktor tar Jönsson upp i sin

rapport. Han menar att det speciellt är en risk för sammanbrott om de biologiska barnen är

yngre än fem år eller inom fem år från det placerade barnets ålder (SoS-rapport 1995:9, s 39)

Detta är också något som Vinnerljung m.fl. tar upp i sin rapport. De pekar på ett antal

internationella studier som gjorts och som visar på att förekomsten av bilogiska barn, speciellt

om de är yngre än det placerade barnet, i familjehemmet utgör en ökad risk för sammanbrott.

Vinnerljung m.fl. hänvisar också till bl.a. Aldgate som hävdar att ett av de allra starkaste

argumenten mot att placera tonåringar i fosterhem är spänningen mellan fosterbarnet och

familjehemmets biologiska barn (Vinnerljung m.fl. 2001, s 55). Som vi redovisade i vår

resultatdel nämner också våra respondenter att de försöker, i den mån det går, att inte placera

ett barn i ett familjehem där det inte kommer att vara yngst och/eller där det finns ett barn i

samma ålder. Detta menar de kan skapa en konkurrenssituation mellan fosterbarnet och de

biologiska barnen. De kan börja konkurrera om fosterföräldrarna eller jämföra skolresultat

vilket kan leda till stora problem i familjehemmet.

7.4 Barnens ålder och beteende har betydelse

Ökar risken för sammanbrott med åldern på det placerade barnet? Att just åldern på barnet

kan öka risken för sammanbrott är något som vi har sett i vårt material. De respondenter som

sa att det förhåller sig så, det var nästan alla som sa eller antydde detta, sa samtidigt att det

hörde ihop beteendeproblem. De menade att ju äldre barnet är vid en placering desto mer egna

beteendeproblem kunde barnet ha. Vad säger andra studier om denna koppling? Jönsson visar

i sin rapport att sammanbrottsfrekvensen ökar i takt med det placerade barnets ålder. Han

menar vidare i sin rapport att beteendeproblem hos barnet före placeringen är den faktor som

enskilt bäst förklarar sammanbrott. Efter det kommer åldern på barnet. Jönsson säger att det

finns ett uppenbart samband mellan ålder och beteendeproblem. Han menar vidare att denna

kombination ökar risken för sammanbrott (SoS-rapport 1995:9, s 27,30-31,43). Vinnerljung

m.fl. menar också att det förhåller sig som Jönsson kommit fram till. ”Ingenting vi funnit ger

anledning att revidera slutsatsen. Barnens ålder, förekomsten av beteendeproblem/…/är

faktorer som enligt litteraturen hänger samman med ökad risk för att placeringar spricker”.

(Vinnerljung m.fl. 2001, s 47, 50). Nordin visar avslutningsvis också i sin studie att ju äldre

barnen är desto mer ökar risken för sammanbrott vid fosterhemsplaceringar (Nordin, 2003, s

65)
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7.5 Släktinghem en stark skyddsfaktor

Det har som bekant framkommit i vår uppsats att släktingplaceringar av barn är den

placeringsform som visar på minst andel sammanbrott. Detta är också något som tidigare

forskning pekar på. Vinnerljung m.fl. menar att om man vill minimera riskerna för

sammanbrott ska man placera barn i släktinghem. De uppger att hur de än vänder och vrider

på sina resultat så får de fram att det är mer än dubbelt så vanligt med sammanbrott i vanliga

familjehem (av oss kallat främmandehem i centrala begrepp) jämfört med släktinghem. Då det

inte finns så mycket svensk forskning kring detta hänvisar författarna också till internationell

forskning som visar på att släktinghemmen också står för en starkare stabillitet (Vinnerljung,

m.fl. 2001, s 54, 146). Vad kan det bero på att släktingplaceringar leder till färre

sammanbrott? I vår empiri framkommer det olika möjliga förklaringar från två av våra

respondenter. En sa att det nog kan bero på att släktinghemmen har en högre tolerans för

barnets utåtagerande och att man kanske också är djärvare och modigare när man korrigerar

och gränssätter barnet. Detta beror enligt respondenterna på att barnet är släktinghemmets

eget kött och blod och att detta gör att man vågar sätta tydliga gränser och tål mer. En annan

respondent säger att det kan ha och göra med att barnet upplever det mindre skamligt att vara

placerad hos släktingar än hos främmande människor. Det blir lättare att säga till kompisarna

att man bor hos sin morbror eller någon annan släkting. Det blir inte lika skamfyllt och man

får sin historia. Respondenten säger att det också kan ha och göra med avstånd på så sätt att

en placering hos släktingar i större utsträckning gör att barnet inte behöver flytta så långt då

släktingar oftast bor i samma stad. Detta gör att barnet kan stanna kvar i samma skola och ha

kvar sina kompisar, närmiljö mm. I socialtjänstlagen finns också denna närhetsprincip

uttryckt på ett tydligt sätt. Lagstiftaren menar att målet ska vara att vård ska beredas så nära

den enskildes hem som möjligt, och säger att en lämplig placering är inom den egna

kommunen. Lagstiftaren pekar på att detta inte alltid är möjligt men att det i alla fall ska var

en utgångspunkt vid placering utanför det egna hemmet (Norström, Thunved, 2002, s 117).  I

vår empiri och i tidigare forskning såg vi, som nämndes ovan, att det kan finnas stora fördelar

med att placera nära det ursprungliga hemmet, man skulle utifrån detta kunna säga att kort

avstånd till den tidigare närmiljön är en skyddsfaktor. Vinnerljung m.fl. visar på i sin studie

att det faktiskt kan förhålla sig tvärtom. De såg att om avståndet mellan barnets tidigare

hemort och familjehemmet var mer än tio mil minskade risken för sammanbrott (Vinnerljung

m.fl. 2001, s 11). Detta kan säkerligen förstås utifrån att relationen med de biologiska

föräldrarna är av sådan bristfällig kvalitet och kontinuitet att den kontaktförlust som avståndet
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gör är mindre än den vinst som samma avstånd bäddar för. Lagstiftaren säger vidare att det

alltid i första hand ska övervägas om en släktingplacering kan komma till stånd. Detta för att

svensk och utländsk forskning pekar på att det är bäst för barnet ur ett livsperspektiv samt att

forskningen också visar på att det är nästan dubbelt så vanligt med misslyckade placeringar i

främmandehem jämfört med släktinghem (Norström, Thunved, 2002, s 117). Om barnet

upplever en placering hos släktingar som något positivt är steget inte långt till att tänka sig att

barnets motivation/vilja/samtycke spelar en stor roll för om placeringen ska lyckas eller inte.

Vinnerljung är inne på denna linje då han tänker sig att barnets vilja kan spela en avgörande

roll. Att barnet samtycker till placeringen är viktigt samt att det sannolikt är så att barnen är

mer motiverade till att bli placerade i ett släktinghem än i ett främmandehem. Denna

motivation gör i sig att det blir mindre sammanbrott (Vinnerljung, m.fl. 2001, s 193). Som vi

visade i vår resultatdel är detta också en åsikt som delas av alla respondenterna i vår

undersökning. En tanke som dyker upp är att om det nu är så att släktingplaceringar får ett

mycket bättre utfall än placeringar i främmandehem, varför placerar man då inte alla aktuella

barn hos deras släktingar? Vinnerljung m.fl. tänker sig att det inte är säkert att det skulle bli så

få sammanbrott om socialtjänsten systematiskt skulle placera barn hos släktingar oavsett

motivationsgrad hos dem. Det skulle heller inte gynna utfallet att övertala dem om de hade en

låg motivation eller var ambivalenta till att ta emot ett släktingbarn enligt Vinnerljung.

Detsamma gäller om socialtjänsten helt kravlöst skulle acceptera alla släktingar (ibid. s 201)

Detta är också något som våra respondenter framhöll, att den positiva effekt man får av en

släktingplacering är avhängig av deras motivation till placeringen som sådan. Det går alltså

inte slentrianmässigt att placera hos släktingar och förvänta sig ett positivt resultat.

7.6 Attitydförändring till släktingplaceringar

Den positiva bild av att placera i släktinghem som vi fått fram i vårt material och, som ovan

beskrevs, annan forskning också visar på har inte alltid funnits. Vinnerljung pekar i två av

sina undersökningar på att man förr bl.a. trodde att de problem som låg bakom placeringen

också skulle finnas i släkten. Tanken var också förr att barn som placeras i släktinghem

tvingades in i ett familjedrama med skuld och skam, med avståndstagande till de misslyckade

föräldrarna från resten av släkten. Här skulle också ständiga konflikter vara närvarande.

Vinnerljung pekar på att man ska tolka resultaten från senare tids forskning som att det

förhåller sig precis tvärtom. Att det placerade barnet och fosterföräldrarna är släkt har också

betydelsefulla band till varandra. Dessa band ökar chanserna för att placeringen ska bestå när
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den utsätts för svåra prov. Vinnerljung pekar på att denna förändrade, mer positiva synen på

släktingplaceringar också avspeglar sig i socialtjänstlagen (Vinnerljung m.fl. 2001, s 54 ;

Vinnerljung 1996, s 136). Andersson m.fl. pekar på olika förhållanden som forskningen visat

på är viktigare än andra för barn inom samhällsvård. Ett av dessa förhållanden är just att få

möjligheten att bibehålla relationer till föräldrar och andra personer som varit betydelsefulla

för barnet innan placeringen (Andersson m.fl. 1996, s 202). Ett litet inlägg är på sin plats här.

Vad menas egentligen med ”förr”? Det vi har kunnat få fram av litteraturen och av våra

respondenter är faktiskt att denna tanke om de stora riskerna vid släktingplacering av barn

fanns för bara ca tio år sedan, inte som man skulle kunna tro 30-40 år sedan.

7.7 Relationer och kontinuitet

”/…/ det är ju ändå de bärande relationerna som på något sätt är garantin för att en
placering ska hålla /…/ det spelar ingen roll hur duktiga vi blir på att utreda för vi kan aldrig
garantera att det uppstår en relation. Men uppstår den relationen och den bär så är det ju det
som är garanten.” (en respondent)

7.7.1 Vikten av bibehållen kontakt med den biologiska familjen

Det är vanligt att barn som tillbringar långa tider i familjehem efterhand mister kontakten med

sin familj och sina släktingar. När de sen blir vuxna står de utan någon släkt eller nätverk

(Erman, 2003, s 77). I våra intervjuer framkom det också ett behov av att försöka bibehålla

kontakten mellan det placerade barnet och de biologiska föräldrarna då personerna på

socialtjänsten var utbytbara men släkten och nätverket var det som skulle finnas kvar resten

av livet. På grund av att det förekommit brister i kontakten mellan barnet och de biologiska

föräldrarna, har numer socialnämnden fått ett speciellt ansvar för att se till så kontakten

bibehålls. Dessa bestämmelser är inskrivna i 6 kap 1 § SoL och 14 § LVU (ibid.).

Studier har pekat på att sammanbrottsrisken minskar om de biologiska föräldrarna besöker

eller har någon annan form av kontakt med sina barn under placeringen. Detta faktum att det

är av positiv betydelse om barn har kontakt med sina föräldrar under pågående vård är idag i

Sverige så gott som ideologiskt oomtvistat bland både forskare, professionella och lagstiftare.

Men frågan om kontakten med föräldrarna har positiva effekter eller inte för placeringen kan

diskuteras. Bilden är inte helt entydig då en del undersökningar inte kunnat visa något

samband mellan kontakten barn och biologiska föräldrar kontra sammanbrott. Dock har en del

av de undersökningar som pekar på ett samband lång uppföljningstid och bygger på olika
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datakällor vilket stärker deras resultat. Något som är viktigt att framföra här är att ingen

undersökning visat att risken för sammanbrott ökar om föräldrarna har kontakt med sina barn

(Vinnerljung m.fl., 2001, s 52; Vinnerljung, 1996, s 76; Höjer, 2001, s 26). Det framkom i vår

studie att en viktig skyddsfaktor är just att det finns en kontinuerlig kontakt mellan barnet och

de biologiska föräldrarna. Därför är det av vikt att alltid försöka ordna så att barnet får träffa

de biologiska föräldrarna, oavsett hur förhållandena varit dem emellan innan. Men det

påpekades också att dessa möten ska vara under ordnade och trygga förhållande så att barnet

inte far illa igen. Ofta regleras umgänget i vårdplanen som skrivs innan en placering kommer

till stånd. En vårdplan ska alltid upprättas när det gäller en placering av ett barn utanför

hemmet oberoende om det sker med stöd av SoL eller LVU (Erman, 2003, s 24). En del av

våra respondenter anser att kontakten med den biologiska familjen och nätverket är viktig då

det är det som är deras naturliga nätverk och där får de sin historia. Det kan orsaka konflikter i

tonåren om barnet inte känner till sitt ursprung och de får svårt att hitta sin identitet. Det har

också framkommit i många studier att en regelbunden kontakt mellan barnet och de

biologiska föräldrarna gör att barnet får en känsla av tillhörighet, identitet, självaktning och

allmänt välbefinnande (Nordin, 2003, s 69).

Som nämnts tidigare står det i socialtjänstlagen att kommunerna ska använda sig av

närhetsprincipen när de placerar barn för vård utanför det egna hemmet. Vilket innebär att

barnet inte ska placeras allt för långt ifrån sin hemmiljö (Norström, Thunved, 2003, s 117).

Detta är också av vikt med tanke på barnets möjligheter till fortsatt kontakt med sin

biologiska familj. Det underlättar om barnet inte är placerat allt för långt ifrån då det blir

lättare för föräldrarna att besöka sitt barn. Som bekant framkom det i våra intervjuer att det är

svårt att rekrytera familjehem inom speciellt storstäderna, vilket kan leda till att barnet som

ska placeras hamnar en bit utanför den stad där det ursprungligen bor. Många av de stadsdelar

vi var och intervjuade på har sina familjehem belägna i Skåne med omnejd men även längre

upp i landet ibland. Intervjupersonerna påpekade att detta kan försvåra kontakten mellan

barnet och de biologiska föräldrarna men också kontakten mellan familjehemmet och

familjevården.

God kontakt mellan biologiska föräldrar och fosterhem har visat sig ha en övervägande

positiv inverkan på placeringars stabilitet (Vinnerljung, 1996, s 56).  För att barnet ska kunna

ha en något så när bra och fungerande relation med sina biologiska föräldrar så krävs det att

familjehemmet och föräldrarna kan samarbeta. Denna kontakt kan se olika ut, allt från väl
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fungerande till konfliktfylld (Höjer, 2001, s 24). I en stor del av litteraturen nämns det att en

av de största svårigheterna är kontakten mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna.

Många gånger kan denna relation vara fylld av konflikter som försvårar samarbetet dem

emellan. Våra respondenter anser dock att familjehemmen ofta klarar av denna relation bra

och sköter samarbetet med de biologiska föräldrarna på ett föredömligt sätt. Det kan vara så

att det fungerar bättre än om familjevårdarna skulle sköta kontakten då dessa kan ses som ett

hot och sitter med makten att förändra situationen.

7.7.2 Relationer till socialtjänsten

Det visade sig också i vårt material att relationen mellan familjehemmet och familjevårdarna

är viktig. Att kontinuiteten i denna relation bevarades betydde mycket för familjehemmet men

även för familjevårdaren. De bygger upp en trygg relation med familjehemmet som gör att de

kan ha en öppen dialog med varandra. På så sätt kan familjevårdaren ofta få en signal relativt

tidigt om det är några problem i familjehemmet och kanske hjälpa till och förhindra ett

sammanbrott. Tidigare nämndes att Eastman kommit fram till några faktorer som kan vara av

betydelse för ett positivt utfall av en placering. Något som har betydelse är just en god

relation mellan familjhemssekreteraren och familjehemmet, särskilt i början av en placering är

denna relation av stor betydelse (Höjer, 2001, s 31). De visade sig att våra respondenter

försökte att träffa familjehemmen oftare i början för att bygga upp en förtroendefull relation.

Även i andra studier har det visat sig att relationen mellan familjehemmet och familjevårdaren

är av stor betydelse för utfallet av en placering. Bilden är inte entydig men det framstår som

om att professionella insatser i viss utsträckning kan minska risken för sammanbrott

(Vinnerljung m.fl., 2001, s 59). Två av stadsdelarna som vi besökte för intervju har anställda

som endast sköter kontakten med de familjehemsplacerade barnen. Men alla stadsdelar har

påpekat att familjevårdarens relation med barnen och kontinuiteten i detta förhållande är

viktig. Barnen måste veta att det åtminstone alltid finns en person kvar som de kan ha kontakt

med och vända sig till när det är problem. I forskningen har det också visat sig att en bra

relation mellan barnet och familjevårdaren minskar risken för sammanbrott (Vinnerljung m.fl.

s 62).

I förarbetena till socialtjänstlagen talar man om kontinuitetsprincipen som utgår ifrån att

”trygga och förtroendefulla relationer utgör grunden för ett framgångsrikt individuellt

behandlingsarbete”. Det framhålls att den enskilda individen (barnet i vår uppsats) ska ha

möjlighet att ha kontakt med samma socialarbetare även om vårdformen förändras. Om
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vården förändras ska inte klienten behöva tappa kontakten med den socialarbetare som han

eller hon tidigare har haft att göra med och kanske har förtroende för. (Norström, Thunved,

2003, s 116). Våra intervjupersoner anser att denna princip är av betydelse då de vet att de

ofta blir viktiga för barnen och för deras historia. En av intervjupersonerna påpekar att detta är

något som ofta glöms bort men om de kan stanna kvar i ett barns liv så utgör de en trygghet.

En del undersökningar konstaterar att socialarbetare ofta underskattar sin egen betydelse för

fosterbarnen (Vinnerljung, 1996, s 155). Det är ofta en stor rotation på de utredande

socialsekreterarna som gör det svårt för barnet att få en ordentlig kontakt med dem. Då kan

det vara viktigt att åtminstone familjevårdaren får finnas kvar och kan bygga upp en

förtroendefull relation med barnet. Kontinuitetsprincipen kan vara svår att leva upp till i de

större städerna som kan ha en familjevård som är indelad i olika distrikt eller stadsdelar. I vår

empiri, som det nämnts innan i resultatdelen, framkom det att om vårdnadshavarna flyttar

mellan två olika stadsdelar inom samma stad så flyttar man över ärendet till den stadsdelen

efter ca ett år. Detta innebär att både familjehemmet och barnet får nya kontakter inom

familjevården. Kontinuiteten i kontakten bryts självklart då och barnet och familjehemmet

måste på nytt bygga upp en förtroendefull relation. Detta skapar en instabilitet för både barn

och familjehem vilket kan leda till ett sammanbrott. Stone och Stone i Vinnerljung m.fl.

(2001) menar till och med att socialarbetarnas insatser är det viktigaste för vårdens stabilitet (s

59). De personer vi intervjuade uttryckte tydligt att de inte var så förtjusta i att behöva flytta

över ett ärende men ibland blev det ändå tvunget beroende på de regler som staden nu har.

En faktor som också kan öka sammanbrottsrisken är om flera socialarbetare är inblandade i en

placering. Personalomsättning kan i sig påverka stabiliteten i en placering negativt enligt en

del socialsekreterare (Vinnerljung m.fl. 2001, s 58; SoS-rapport 1995:9, s 44). Om vi tänker

utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv så är det vid en familjehemsplacering viktigt att

tänka på hur förändringar på de olika nivåerna påverkar barnet. Det gäller att tänka på

interaktionen mellan de olika system som finns runt om barnet. När man t.ex. gör en

intervention i den familjevårdsorganisation som berör barnet kan det oavsiktligt påverka ett

annat system och kanske då inte till det bästa (Andersson, 1995, s 103).

7.7.3 Anknytningen viktig

Som vi redovisade i resultatdelen fann vi i vår undersökning att tre stadsdelar tog upp att om

barnet har en anknytningsproblematik sen tidigare, inför en placering, är detta i sig en

riskfaktor för sammanbrott. Detta gäller både för tonåringar och för mindre barn enligt



46

respondenterna. Nordin är inne på samma linje i sin avhandling. Han menar att anknytningen

och identifikationen barnet har med fosterföräldrarna kan vara lika självklar som med de

biologiska föräldrarna. Han menar vidare att detta hänger ihop med hur just relationen mellan

barnet och de biologiska föräldrarna sett ut. De barn som haft en relativt oproblematisk

anknytning till sina föräldrar har lättare att knyta an till fosterföräldrarna och tvärtom. Nordin

hänvisar också till Cederström som även fann att barnen överför sitt tidigare förhållningssätt

på fosterföräldrarna (Nordin, 2003, s 73). Vård i familjehem underlättar en känslomässig

relation till vuxna föräldraersättare som är en förutsättning för att barnet ska utvecklas till en

trygg, harmonisk och väl fungerande människa (Andersson, 1995, s 28). Men för att detta ska

kunna ske måste barnet kunna knyta an. Lindén fann i sin avhandling en annan sak som kan

göra att anknytningen till fosterhemsföräldrarna underlättas för barnet (hennes

undersökningsgrupp bestod bara av tonåringar). Fosterföräldrarnas empatiska förmåga visade

sig vara viktig för i vilken utsträckning tonåringarna knyter an till dem.

Fosterhemsföräldrarnas empatiska förmåga påverkar också tonåringens möjlighet att använda

dem som en trygg bas (se teoriavsnittet). Det råder alltså ett, enligt Lindén, matchat

förhållande mellan tonåringens sätt att relatera till fosterföräldrarna och deras grad av empati

(Lindén, 1998, s 258-262). Detta är inget vi har tittat på i vår undersökning men den

empatiska förmågan/inställningen hos det blivande familjehemmet är nog något man ska

beakta vid en placering.

7.8 Tidigare sammanbrott leder till sammanbrott?

Något som kom fram i vår empiri är att om ett barn varit med om ett sammanbrott så kan det i

sig vara en faktor som gör att det är upplagt för ett nytt sammanbrott i nästa placering.

Jönsson hittade i sin undersökning att de barn som varit med om tidigare sammanbrott i högre

utsträckning riskerar att råka ut för det igen jämfört med barn som tidigare inte varit med om

ett sammanbrott. Detta var särskilt tydligt om barnet varit placerat tre eller fler gånger

tidigare. Jönsson hänvisar också till tidigare forskning som konstaterar att ständiga byten av

vårdmiljö leder till att barnet aldrig knyter an till någon vuxen (SoS-rapport 1995:9, s 13, 39,

43). Vinnerljung m.fl. hittar däremot inget samband, vid fosterhemsplacering, vad gäller en

ökad risk för sammanbrott i en placering som direkt orsakas av ett sammanbrott (Vinnerljung

m.fl. 2001, s 165). Hur kan man förstå detta? Andersson m.fl. resonerar kring hur många

uppbrott ett barn tål. De menar att detta inte enkelt går att svara på utan att det har att göra

med varför det blev ett uppbrott, egenskaper hos barnet och vilken kontext barnet rör sig i.
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Det skiljer sig också från barn till barn hur många uppbrott han eller hon klarar. Författarna

menar att det beror på hur utsatt barnet är för olika belastningsfaktorer på olika nivåer,

samhälls, grupp eller individ nivån. De menar vidare att man kan förstå detta utifrån den

utvecklingsekologiska modellen (se teoriavsnittet). De olika nivåerna i modellen, mikro,

meso, exo och makro, innesluter varandra. Ungefär som ryska dockor (vår kommentar).

Brister i en nivå, exempelvis uppbrott från familjen, kan lindras av att t.ex. mobilisera det

övriga sociala nätverket och av att den sociala barnavården tar på sig ett särskilt ansvar för att

tillgodose barnets behov av kontinuitet och identitet (Andersson m.fl. 1996, s 207). Modellen

utgår alltså från att barnet interagerar med sin omgivning och hela tiden påverkar/påverkas av

det samspelet och att det därför är svårt att säga generellt hur många uppbrott ett barn tål. Det

hänger ihop med hur resurserna på de olika nivåerna ser ut för det enskilda barnet. En slutsats

man kan dra av detta är att det är viktigt, speciellt inom familjevården, att insatsen är anpassad

efter de individer den är ämnad för. Individanpassningen är också något som våra

respondenter har lyft fram som en central del i familjevården. De anser att det är viktigt att

man som familjevårdare ser till det enskilda barnet och resurserna som finns i dennes nätverk

och utgår ifrån det när man placerar barnet.

8. Slutdiskussion

I vår slutdiskussion tar vi upp och utvecklar några av de tankar vi hade i vår analys men vi

kommer även att presentera nya frågeställningar.

Den allmänna uppfattningen i samhället i dag är att det alltid är bra för barn att få träffa sina

föräldrar och sitt nätverk. Det syns bl.a. i den förändrade attityd som vi har visat på i vår

uppsats till att placera i släktinghem samt att våra respondenter, i sina respektive

organisationer, jobbar utifrån denna tanke vid familjehemsplaceringar. Vi har fått

uppfattningen att detta gäller oavsett vilka faktorer som har gjort att föräldrarna/föräldern

visat sig vara olämplig som barnets närmaste omsorgsperson. Alltså även i de fall då föräldrar

grovt har misshandlat sina barn eller till och med utnyttjat dem sexuellt. Vi är av den

uppfattningen att barn självklart ska ha en fortsatt kontakt med sitt nätverk när det placeras

utanför hemmet. Det är viktigt att barnet inte tappar sitt ursprung och mister sin historia. Men

är det alltid bra för barnet att få träffa sina föräldrar, speciellt när det finns en historia av

upprepad grov misshandel och/eller sexuella övergrepp? Det finns naturligtvis inga enkla svar

på den frågan men vi reagerar på att det inte förs en tydligare diskussion i samhället om det
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alltid är bäst för barnet. Vår poäng är att vi tror att det finns tillfällen då det inte längre är

fruktbart att upprätt hålla en relation mellan barnet och dess föräldrar. I lagen utgår man från

barnets rätt att få träffa sina föräldrar men har alltid föräldrarna rätt att få träffa sina barn?

Rekryteringen av nya familjehem är viktig när det gäller att placera barn och det är därför

viktigt att lägga ner mycket resurser på detta för att kunna få ett positivt resultat. Många

vittnar om att det är svårt att rekrytera familjehem, det uppfattas till och med av somliga som

ett katastrofläge. Det faktum att de olika stadsdelarna i Malmö själva ska rekrytera sina

familjehem gör att de hamnar i en konkurrenssituation med de övriga stadsdelarna. Detta i sin

tur gynnar ingen, allra minst barnen. Ett alternativ till denna utspridda rekrytering, detta gäller

inte bara Malmö, kommer ifrån Riksdagens revisorer. De anser att det är dags att staten

engagerar sig i nyrekryteringen av familjehem då kommunerna har svårt att rekrytera

tillräckligt många själva. Det lilla vi har tagit del av när det gäller svårigheten att nyrekrytera

familjehem gör att vi ställer oss positiva till en sådan statlig inblandning. Det känns som om

rekryteringen behöver samordnas på mer central nivå. Ett positivt exempel på en lyckad

inblandning från statens sida fick vi från en respondent som nämnde att Norge för 6-7 år

sedan gjorde en landsomfattande rekryteringskampanj finansierad och i regi av staten. Detta

kanske är en modell att ta efter.

Det förebyggande arbetet är viktigt rent generellt inom det sociala arbetet men speciellt viktigt

är det när det gäller allas vår framtid, barnen. Vi såg som bekant att det inte blir så många

sammanbrott när barnen som placeras är mindre utan det är oftast när barnen är lite äldre, i

regel tonåringar. De blev då oftare placerade på grund av sitt beteende/asocialitet och inte så

mycket på grund av miljörelaterade problem i hemmet som de mindre barnen mer frekvent

blev. Det är sannolikt så att tonåringarna med beteendeproblem nu, är de oupptäckta

miljöfallen förr när de då var små. Då våra respondenter vittnar om att barnen är trasigare nu

än förr och placeras allt senare visar enligt oss på att det förebyggande arbetet inte riktigt

fungerar. Vår tanke är att om man upptäcker problemen i familjen när barnen är små och inte

har hunnit utveckla ett eget beteendeproblem orsakat av brister i hemmiljön, kan det finnas

större förutsättningar för behålla barnet i hemmet. Detta är och måste vara en utgångspunkt i

det sociala arbetet men det är naturligtvis i förhållande till vilka brister som finns i hemmet.  I

somliga fall kanske det är berättigat att omhänderta barn tidigare för att förhindra att de tar

allvarlig skada p.g.a. brister i hemmiljön. Vi är medvetna om att det förebyggande arbetet är

något som man generellt jobbar med i det sociala arbetet men av olika orsaker inte fullt ut kan
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anamma. Resursbrist, tidsbrist, personalomsättningar och felprioriteringar av ekonomiska skäl

mm. är något som starkt påverkar det förebyggande arbetets möjligheter att ta mer plats. Även

det faktum att resultaten av det förebyggande arbetet inte kommer över en natt gör att det blir

oförsvarbart inför de styrande i samhället som har ett kortare resultatperspektiv.

Någonting vi inte hade förväntat oss skulle framstå som en riskfaktor inom familjevården var

den egna organisationen. Vi hade många olika tankar om vad som kan försvåra en placering

men vi trodde inte att den organisation som är utsedd av samhället till att bl.a. hjälpa barn att

få en meningsfylld barndom också skulle visa sig motverka syftet med sin egen existens! Att

pengar är viktigt är vi på det klara med och att barn är viktiga är vi också på det klara med

men att pengar är viktigare än barn köper vi inte. Tanken går naturligtvis till Malmös

uppdelning i stadsdelar där varje stadsdel ansvarar för sin egen budget. Detta har fått som

följd att ett beslut tagits i Malmö som säger att om vårdnadshavarna flyttar till en annan

stadsdel så ska ärendet överflyttas efter ca ett år till vårdnadshavarnas nya stadsdel. Är det för

att man värnar om relationen mellan barnet och vårdnadshavarna och vill att avståndet dem

emellan ska vara kort eller är det för att den stadsdel som ”blir av” med ärendet inte längre

behöver stå för kostnaderna för familjehemmet? Döm själv, men tänk på att avstånden mellan

Malmös olika stadsdelar kan vara mindre än 20 meter. Relationen mellan familjehemmet och

socialtjänsten har som bekant i vår uppsats visat sig vara viktig för att förebygga

sammanbrott, vad händer med denna relation när ärenden flyttas för egen vinnings skull?

Vi vill poängtera att när vi ovan bl.a. riktar kritik mot Malmös stadsdelsindelning och det

hinder i det sociala arbetet som den utgör ämnar vi inte att lägga någon skugga på de enskilda

socialarbetarna då de gör så gott de kan med de förutsättningar som ges dem.
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Bilaga 1

Stadsdelsförvaltning ……………..

Angående telefonsamtalet vi hade med………..

Vi heter Johan Nilsson och Christina Söderkvist och går sjätte terminen på

socionomprogrammet i Lund, kursen ”Barn och unga”. Vi skall skriva en C-uppsats om

sammanbrott vid familjehemsplaceringar, dvs. när familjehemsplaceringar av olika

anledningar avbryts i förtid. Vi är intresserade av vilka faktorer/orsaker som enligt

socialtjänstens erfarenheter kan leda till ett sammanbrott i dessa fall. Vi är också intresserade

av hur samarbetet mellan socialtjänsten, familjehemmet och den biologiska familj ser ut och

fungerar, samt hur man inom socialtjänsten arbetar för att undvika sammanbrott vid

familjehemsplaceringar. Därför skulle vi vilja intervjua två socialsekreterare som har hand om

familjehemsplaceringar av barn och ungdomar.

Intervjun kommer att ta ca en timme och de frågor som vi tänker ställa till er bifogas i detta

brev så att ni får en större inblick i vad intervjun går ut på.

Tack för att ni vill ställa upp och hjälpa oss med vår C-uppsats. Vi skickar gärna ett ex av den

färdiga uppsatsen till er, men detta kan vi prata mer om när vi ses.

Med vänliga hälsningar

Johan Nilsson Christina Söderkvist
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Bilaga 2

Intervjuguide

Vi kommer i intervjun att utgå ifrån sju övergripande frågeställningar. Det tillkommer också

följdfrågor vid behov.

1. Vilka barn och ungdomar hamnar i familjehem?

2. Hur fungerar rekryteringen av nya familjehem?

3. Hur vanligt är det att placeringar i familjehem bryter samman enligt er

uppfattning?

4. Vilka faktorer/orsaker anser ni kan bidra till att en familjehemsplacering avbryts

i förtid?

5. Hur arbetar ni inom socialtjänsten för att förebygga sammanbrott?

6. Hur ser samarbetet mellan socialtjänst, familjehemmet och den biologiska

familjen ut?

7. Beskriv ärendeutvecklingen (gången) i ett ”typiskt” fall av familjehemsplacering

som bryter samman.


