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Abstract

The purpose of this essay was to describe and compare two different investigation methods of

foster homes and if there is any connection between the investigation method and a

breakdown. The two methods we have been examined are the Kälvestens-method and the

PRIDE-method.

The main questions have been:

• How common is breakdowns in foster homes, national and in respective municipality?

• How the Kälvestens-method and the PRIDE-method looks in theory and in practice?

• How do the social authorities look at the investigation methods?

• Which factors increase/reduce the risk for a breakdown in foster homes?

• Have the investigation methods of foster homes any output in the breakdown?

The methods we have used have been varied: our work is mainly supported by interviews

with representatives from the social services, literature, and previous research. We used

qualitative method because we wanted to understand how the social workers feel about the

different investigation methods.  The interviews, literature and previous research have been

analysed and we haven’t found anything that prove that the investigation methods have any

output in breakdowns.
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Förord

Vi vill först och främst tacka varandra för tålamodet och hjälpsamheten som vi visat varandra

under uppsatsskrivandet.

Vidare vill vi rikta det största tacket till vår duktiga handledare Aina Winsvold som stöttat

och trott på oss från första stund.

Tack också till våra intervjupersoner och alla andra som visat intresse för vårt ämne och som

försett oss med intressanta tankar och stor kunskap på området, utan er ingen uppsats!

Ett träd utan rötter står ostadigt
                                     Afrikanskt ordspråk
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1 INLEDNING

Vi söker familjehem för ett syskonpar 8 och 13 år gamla.

Ni ska vara beredda att fungera som barnens föräldrar
tänka er en livslång kontakt, inte ha yngre barn,
inte ha djur p g a allergi.

En i familjen ska ha möjlighet till nedsatt tjänst/ledighet
under så lång tid det behövs, ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utgår.
Som familjehem får ni arvode och omkostnadsersättning,
stöd och regelbunden handledning.

Kontakta familjehemsenheten i Helsingborg.

Så här kan det se ut i dagstidningen när samhället annonserar efter familjehem, för att sörja

för de mest utsatta barnen i samhället. I och med ett omhändertagande, diskvalificerar

samhället föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn. En placering av ett barn i ett

familjehem innebär att samhället tar på sig ansvaret för barnets uppväxt. I 5 kap. 1 §

Socialtjänstlagen (SoL) ges socialnämnden ett särskilt ansvar att verka för att barn och

ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Syftet med en placering är att den ska

främja barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt bibehålla kontakten med

hemmiljön. Familjehemsvården ska normalisera uppväxtvillkor och kompensera för tidigare

brister. I 1 kap. 2 § SoL fastslås att när åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad

hänsynen till barnets bästa kräver. Om barnet eller den unge behöver vårdas eller bo i ett

annat hem än det egna skall socialnämnden enligt 6 kap. 1 § SoL sörja för placering i ett

familjehem eller i ett hem för vård eller boende (HVB). Enligt SoL 6 kap. 6 § måste det

föreligga en tillförlitlig och noggrann utredning av familjehemmet innan man placerar ett barn

i detta (Norström & Thunved, 2004).

     Vad man från samhällets sida efterlyser i annonsen är stabila och trygga familjer som i sitt

hem ska sörja för utsatta barn som av en eller annan anledning inte längre kan vistas hos sina

biologiska föräldrar. Ett flertal forskningsrapporter visar att dessa familjehemsplaceringar

misslyckas alltför ofta, och ett sammanbrott (avbruten placering) vid placering av ett barn

eller en ungdom kan få förödande konsekvenser för denne. Forskning visar när det gäller

tonåringar att konsekvenserna av ett sammanbrott kan vara flera. Sammanbrott är ofta

smärtsamma erfarenheter som hos många lämnat kvarvarande känslor av bitterhet och

ouppklarad skuld. Sammanbrott och medföljande skolbyten försvårar barnens chans att klara
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skolan och få en utbildning. Det kan leda till nya placeringar i institutionsvård (en vårdform

som i flera utländska studier har visat sig vara en påtagligt sämre bas för övergången till

vuxenlivet än en familj). Varje sammanbrott innebär en förlorad chans för tonåringen att

tillgodogöra sig vårdens positiva ambitioner och innehåll m.m. (Vinnerljung & Sallnäs &

Kyhle-Westermark, 2001).

     Vad som leder till dessa sammanbrott kan vara olika orsaker såsom att den unge eller

vårdmiljön utlöser sammanbrottet, tonåringen som rymmer och vägrar komma tillbaka till

familjehemmet, familjehemmet vill, orkar eller kan inte mer. Barnet själv kan vägra att

medverka och kan i praktiken omöjliggöra fortsatt vård eller att socialtjänsten finner att

vården inte håller godtagbar standard (Vinnerljung & Sallnäs & Kyhle-Westermark, 2001).

     När något går galet är det rimligt att blicka tillbaka och se om det kan vara så att det finns

brister i de utredningsmetoder som man använder för att utreda om en familj är lämplig som

familjehem eller ej. Utredningsmetoden är av stor vikt då grunden för att få ett väl fungerande

familjehem läggs här. De vanligaste utredningsmetoderna som används idag är

Kälvestensmetoden och PRIDE-metoden.

     I början av 1990-talet genomförde Riksdagens revisorer en granskning av

familjehemsvården, då fann man brister inom områden tillsyn, utbildning, stöd och

handledning av familjehem på såväl central, regional som lokal nivå. Med bakgrund av den

rapporten genomförde Riksdagens revisorer 2001 åter en granskning av familjehemsvården. I

rapporten tar revisorerna upp en del fakta om utredningsmetoderna Kälvesten och PRIDE.

Kälvestensmetoden har funnits i ca 20 år och är en modell som har halvstrukturerade

djupintervjuer av blivande familjehemsföräldrar. Familjehemsföräldrarna intervjuas var för

sig och svaren tolkas av en psykolog. Intervjuernas syfte är att få utförlig information om

familjehemsföräldrarnas historia, deras förebilder i föräldraskapet samt om rollfördelning,

samspel och kommunikationssätt. Kritik riktas mot Kälvestensmetoden av forskare att den

främst är en systematisk kartläggning av familjens sätt att fungera utan familjehemsplacerade

barn. Under alla de år som Kälvestensmetoden har använts har den inte utvärderats (rapport

2001/02:16).

     PRIDE-metoden är en nyare och mer omfattande metod som används både för utbildning

och utredning av blivande familjehem. PRIDE-utbildningen bedrivs i studiecirkelform, endast

ett fåtal kommuner är tillräckligt stora för att på egen hand kunna anordna en utbildning

(rapport 2001/02:16).
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med vår uppsats har varit att beskriva och jämföra två olika utredningsmetoder för

blivande familjehem (Kälvestensmetoden och PRIDE-metoden) i tre olika kommuner för att

se om utredningsmetoderna kan ha samband med antalet sammanbrott i familjehem. Vi ville

ta reda på om det var möjligt att minska antalet sammanbrott, beroende på vilken

utredningsmetod som använts vid utredningen av blivande familjehem.  Vi ville också veta

hur de olika utredningsmetoderna upplevs av personalen som arbetar efter dem.

Frågeställningar:

• Hur vanliga är sammanbrott i familjehem, nationellt och i respektive kommun?

• Hur ser Kälvestensmetoden och Pridemetoden ut i teorin och i praktiken?

• Hur ser de sociala myndigheterna på utredningsmetoderna?

• Vilka faktorer ökar/minskar risken för sammanbrott i familjehem?

• Har utredningsmetoderna av familjehemmet effekt på sammanbrottet?

1.2 DEFINITIONER

Innan vi går vidare vill vi presentera följande definitioner.

     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 och Thunved, 2004).

     Familjevård – den vård som ges i familjehem. Dagens familjevård bygger på

socialtjänstlagens principer om helhetssyn och normalisering. Detta innebär bland annat att

behövlig vård skall utformas med hänsyn till individens hela livssituation och ges under så

normala, det vill säga hemlika förhållanden som möjligt (Nationalencyklopedin, Cd-rom).

     Kontaktperson/familj - inom socialtjänsten benämning på anställd eller frivillig

medarbetare som har fått i uppgift att hjälpa en viss person eller familj med personliga

problem. När det gäller familjer med svårigheter förekommer även kontaktfamiljer som åtar

sig att regelbundet umgås med problemfamiljer och hjälpa till att lösa deras problem

(Nationalencyklopedin, Cd-rom).

     Sammanbrott – avbruten placering, här görs skillnad på tydliga, definitionsmässigt

tveksamma och misstänka sammanbrott. Kärnpunkten är att vården avslutas på ett sådant sätt

att det är uppenbart att detta inte är vad man tänkt sig ifrån socialtjänstens sida. I studien
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”Sammanbrott vid tonårsplaceringar” definieras sammanbrott  som placeringar i dygnsvård

som upphör oplanerat (Vinnerljung & Sallnäs & Kyhle-Westermark, 2001).

     Tydliga sammanbrott – när vårdmiljön (fosterhem/institution) avbryter vården i strid

med vad socialtjänsten vill. När tonåringen rymmer eller vägrar stanna kvar i vården, vilket

leder till att placeringen upphör – i strid med vad socialtjänsten vill eller när socialtjänsten

avbryter placeringen på grund av missnöje med vårdmiljön.

     Definitionsmässigt tveksamma sammanbrott – föräldrarna har samtyckt till frivillig

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

     Misstänkta sammanbrott – är ett fåtal fall där vårdmiljön och socialtjänsten enligt akten

är överens om att vården skall upphöra, med där det finns starka skäl att tro att det rör sig om

en omdefiniering av ett sammanbrott (Vinnerljung & Sallnäs & Kyhle-Westermark, 2001).

2 METOD OCH URVAL

2.1 METODVAL

Metoden vi har använt oss av i undersökningen har varit kvalitativ och vi har genomfört

samtalsintervjuer med representanter ifrån socialtjänsten samt en telefonintervju med Fil Dr

Bo Vinnerljung, forskningsledare vid Socialstyrelsen. Syftet med detta tillvägagångssätt är att

försöka få en förståelse för hur de olika utredningsmetoderna upplevs och används inom

socialtjänsten.

     Anledningen till våra kvalitativa intervjuer var att skapa en grund för djup och fullständig

uppfattning om det fenomen som vi studerar.

     Våra primärdata bygger på kvalitativa intervjuer med respondenter ifrån socialtjänsten i tre

olika kommuner. Vår undersökning har till stor del präglats av sekundärdata i form av

befintlig litteratur och forskning.

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH URVAL

Vi började med att diskutera igenom vad vi ville skriva om, vi var helt överens om att vi ville

skriva om sammanbrott i familjehem men inte vilken avgränsning. Efter många långa och

intressanta diskussioner bestämde vi oss för att undersöka två olika utredningsmetoder på

familjehem. Därefter började vi leta litteratur, tidigare forskning och intervjupersoner. Vi
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valde att intervjua två + två socialsekreterare utefter vilken utredningsmetod som de använder

vid familjehemsutredningar. Anledningen till att vi valde att göra intervjuer var att vi ville få

socialsekreterarnas syn på det, eftersom de vet hur metoderna fungerar i praktiken.

     Valet av kommunerna är gjorda utifrån vilken utredningsmetod de använder vid utredning

och godkännande av blivande familjehem. Vi har valt att intervjua två socialsekreterare som

arbetar med utredningsmetoden Kälvesten i en mindre kommun samt två socialsekreterare

som arbetar med utredningsmetoden PRIDE i två större kommuner, vi har använt samma

intervjuguide till alla intervjuerna med socialsekreterarna (se bilaga 1). Anledningen till att

det blev en mindre och två större kommuner beror på att PRIDE-metoden endast används i

större kommuner. Vi har valt att låta anonymisera socialsekreterarna trots att ingen av dem

hade något emot att bli namngivna eftersom vi inte ser det som relevant för vår undersökning

att läsaren vet vem som har svarat vad.

     Kontakten med samtliga socialsekreterare har skett på olika sätt. Två av dem var tidigare

kända utav oss och ställde gärna upp på intervjuer. Tre av intervjuerna har vi gjort på

socialsekreterarnas respektive arbetsplatser samt en intervju per telefon. Intervjun med Bo

Vinnerljung gjordes per telefon och med ett reducerat antal frågor jämfört med

socialsekreterarna (se bilaga 2). Vi har här beaktat att det inte är en neutral plats för oss som

intervjuar, dock har vi sett till det faktum att det var lättare att organisera intervjun på detta

sätt. Vid intervjuerna har vi använt oss utav bandspelare för att kunna gå tillbaka till samtalen

om minnet skulle svika oss eller anteckningarna skulle vara otydliga. Fördelen med att

använda bandspelare är även att kunna få med citat och nyanseringar. Nackdelen med att

använda bandspelare är att det tar tid att lyssna av banden (Trost, 1997). Vi deltog båda på

intervjuerna och fördelade det så att en av oss skötte frågorna medan den andra

stödantecknade, detta för att i större utsträckning uppfatta informationen korrekt. Efter

intervjuerna transkriberades de och talspråk gjordes om till skriftspråk för att få det mer

lättarbetat och lättläst. Vi har varit medvetna om och beaktat risken att den språkliga

förändringen kan påverka upplevelsen och förståelsen av personens uttalanden.

2.3 RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET

Vi kan se att ett problem med vår undersökning är att den är baserad på ett begränsat antal

intervjuer där samtliga intervjupersoner är kvinnor förutom telefonintervjun med Bo

Vinnerljung. Detta kan ifrågasätta materialets generaliserbarhet och validitet men eftersom
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intervjuerna inte är den enda källan som vi använt för att uppfylla vårt syfte, finns det ändå ett

värde i intervjumaterialet. Vi är också medvetna om vårt begränsade antal intervjuer och vill

därför framhålla vikten av sekundärdatan vi har använt oss av. Vi ser sekundärdatan som ett

grundmaterial där våra intervjuer har varit en god komplettering.

     Vi har även beaktat att kommunala tjänstemän kan förmedla sin subjektiva bild av

verksamheten så som de vill att den ska vara och inte som den är, men vi tror då vi upplyst

respondenterna att de anonymiseras att fallet inte blir så.

     Samtliga intervjupersoner har blivit upplysta om att en av oss studenter är

familjehemsförälder, vilket vi i efterhand tror till viss del har präglat en del av våra

respondenters intervjusvar. Respondenterna har uttryckt att man har haft svårt att hålla isär på

de olika rollerna, familjehemsförälder och kollega under utbildning.

Här kommer ett citat som vill tydliggöra vad vi menar.

” En del fosterhem men inte alla har själv haft det ganska tufft och känner då en inlevelse att

hjälpa ett barn och det är en oerhörd tillgång om man har sina erfarenheter på plats /…/”

(PRIDE-intervju, 2004-05-06).

2.4 AVGRÄNSNINGAR

Sammanbrott i familjehem är ett stort område och orsakerna till att det blir ett sammanbrott

kan vara många. Eftersom det är en C-uppsats som vi skriver anser vi att vi har varit tvungna

att begränsa området. Vi har då valt att undersöka två av de utredningsmetoder som

socialtjänsten använder vid utredning av nya familjehem, Kälvestensmetoden och PRIDE-

metoden.

2.5 FORTSATT FRAMSTÄLLNING

I följande kapitel kommer vi dels att ta upp historik om fosterhemsplaceringar, belysa en del

av tidigare forskning som finns och som vi kommer att använda i vårt arbete. Kapitel 4

handlar om utredningsmetoderna Kälvesten och PRIDE, i kapitel 5 redovisar vi vår empiri.

Vi väljer att presentera resultatet av våra intervjuer i analysdelen och i slutet av varje stycke

kommer vi ha en liten sammanfattning. Vi kommer att använda en del citat för att belysa vad
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de olika socialsekreterarna anser. Kälvestensintervjuerna kommer att benämnas K-intervjuer

och PRIDE-intervjuerna kommer att benämnas P-intervjuer.

3 FAMILJEHEMSVÅRD

3.1 HISTORIA

Redan på 1600-talet stadgades det att varje stad skulle inrätta ett barnhus för de barn som gick

runt och tiggde på gatorna. Under 1700-talets första hälft tillkom ytterligare några barnhem i

olika delar av landet. På den tiden var det ofta frågan om stora anläggningar där det inte

gjordes någon skillnad på barnens ålder eller anledningen till deras intagning på barnhemmet.

Dock var det vanligast att barnen var intagna tillsammans med vuxna på fattiggårdar,

fattighus och fattigstugor. Först under 1800-talets senare del började det bli mer vanligt att

barnen behandlades som en särskild grupp och blev skilda ifrån de vuxna. I vissa delar av

landet inrättades särskilda barnavdelningar vid större fattiggårdar. Vid slutet av 1800-talet

blev det allt vanligare med barnhem som då också i vissa fall hade kommunala huvudmän,

dock oftast enskilda. Under slutet av 1800-talet samt i början av 1900-talet var barnhem ett

vanligt donationsändamål (Grönwall & Holgersson, 2004).

     Allmänna Barnhuset som bildades på 1750-talet blev redan från början i första hand en

genomgångsstation för utplacering av barn i fosterhem. Det fanns olika anledningar till detta

och en av dem var att man hunnit få dåliga erfarenheter av långa barnhemsvistelser. Den höga

spädbarnsdödligheten på barnhusen var en anledning till att man började satsa på

fosterhemsplaceringar (Grönwall & Holgersson, 2004).

     1785 utfärdades en kunglig kungörelse, som uppmanade människor att mot betalning ta

emot barn från barnhem och deras uppfostran. Den såg ut som följer:

”De barn som underhålls på publik bekostnad (barnhem) bör med lång mera framgång och

till större gagn för samfundet, uppfostras på landet hos välsinnade fosterföräldrar än i

städerna. Olägenheterna vid barnhusinrättningar äro både många och oundvikliga, fler och

större utgifter, så i anseende till varuprisen och en kostsammare hushållning som en talrikare

betjäning. Förmånerna åter vid deras uppfödande på landet äro uppenbara och betydliga:

mer frihet, mer rörelse, sundare luft bereder en friskare, mera glad och munter ungdom.”

(Allmänna barnhuset, PRIDEBOK, s. 1-16).
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     Fosterbarnssystemet, som utgjordes ifrån kommunernas synpunkt en billig och enkel

vårdform fick stor utbredning under 1800–talet. Dock saknade samhället resurser att

kontrollera alla fosterhemmen och det ledde till att många barn for mycket illa. I slutet på

1800–talet kom det en kraftig reaktion mot fosterbarnsvården och de utomäktenskapliga

barnens rättslösa ställning. En kommitté tillsattes av 1894 års riksdag och ledde fram till att

1902 års riksdag framlade förslag till våra första egentliga barnavårdslagar (Holgersson,

1998).

     Vid 1902 års riksdag antogs tre lagar som berörde barnavården: lagen om fosterbarnsvård,

lagen om uppfostran av vanartade och i sedligt avseende försummade barn samt lagen om

behandling av minderåriga förbrytare. Fosterbarnslagen var dock mycket försiktigt utformad

och gällde endast barn under sju år som mot ersättning vårdades av annan än förälder, nära

släkting eller förmyndare. Barn som var över sju år utackorderades och var helt utan lagligt

skydd. Till detta ska man veta att tillsynen fungerade dåligt. Före den speciella

barnavårdslagsstiftningen som kom 1902 svarade fattigvården för anstaltsvård av barn som

saknade tillsyn. Under denna tid blev det också en mer klar och uttalad uppfattning att barn i

första hand skulle placeras i enskilda familjer om de behövde vård utanför hemmet

(Holgersson, 1998).

     Utredningen av blivande familjehem gjordes förr på ett mer traditionellt sätt. Man gjorde

hembesök, tittade på den allmänna ordningen i hemmet, samtalade med de tilltänkta

fosterföräldrarna, hälsade på barnen och försökte bilda sig en uppfattning om familjen och

dess lämplighet. På den tiden gjordes i praktiken bedömningen oftast av en enda tjänsteman,

nu för tiden görs utredningarna och bedömningarna oftast av två eller flera tjänstemän

(Hansson & Knutsson, 1998).

3.2 SOCIALTJÄNSTLAGEN OM FAMILJEVÅRD

Socialtjänstlagen anger att familjehemsvården skall medverka till att barn och unga får god

vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållande. Familjehemsvården skall

normalisera uppväxtvillkor och kompensera för tidigare brister (Norström & Thunved, 2004).

Socialtjänstlagen kap 6 § 6 ”Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut

om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon

av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.
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  Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena

i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda. Om nämndens

prövning gäller ett hem i en annan kommun, skall nämnden informera och samråda med den

kommunen innan den fattar sitt beslut” (Norström & Thunved, 2004, s. 130).

Innan barnet placeras i ett enskilt hem – i regel ett familjehem – måste det enligt lag föreligga

en tillförlitlig och noggrann utredning av familjehemmet. Det finns inga uttryckliga

bestämmelser om vad en sådan utredning skall innehålla, utredningen bör dock vara så

utförlig att den kan ligga till grund för bedömning om barnet kan beredas den behövliga

vården i hemmet. Familjehemsutredningen bör syfta till att utreda familjehemsföräldrarnas

vilja och förmåga att ge barnet den omsorg som barnet behöver samt familjehemsföräldrarnas

förmåga och vilja att tillgodose barnets särskilda behov. En fördjupad kunskap om

familjehemsföräldrarnas personliga förmåga i förhållande till behovet hos det barn som skall

placeras är en förutsättning för att socialnämnden skall kunna avgöra om hemmet i fråga är

lämpligt (Norström & Thunved, 2004).

Socialtjänstlagen kap 6 § 5 ”När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om

barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet

skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas” (Norström & Thunved, 2004, s.129).

Barnets bästa skall vara en ledstjärna i arbetet med barn. Svensk och utländsk forskning visar

att placeringar av barn hos släktingar kan vara att föredra om man ser placeringen ur ett

livsperspektiv. Risken för att en placering skall misslyckas är vidare enligt Socialstyrelsen

nästan dubbelt så stor i ett ”främmande” familjehem som när placeringen sker hos släktingar

(Norström & Thunved, 2004).

3.3 TIDIGARE FORSKNING GÄLLANDE SAMMANBROTT

Det finns mycket lite forskning gjord på området sammanbrott i familjehem, det vi

presenterar nedan är tidigare forskning. I vårt arbete har vi dock letat och läst så mycket som

möjligt för att hitta relevant litteratur som fört våra tankar och vårt arbete vidare.

     I början på 1990-talet granskade Riksdagens revisorer familjehemsvården och konstaterade

att samhällets insatser för tillsyn, utbildning, stöd och handledning av familjehem varit
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bristfälliga på såväl central, regional som lokal nivå och drog slutsatsen att problemen inom

familjehemsvården speglade samhällets bristande engagemang för denna vårdform. Under

några år efter granskningen gjordes en satsning på den statliga kontrollen av

familjehemsvården men utöver den har statens engagemang för att kontrollera och utveckla

familjehemsvården varit lågt. I juni 2001 beslöt Riksdagens revisorer på nytt att genomföra en

granskning av familjehemsvården av barn och unga. Revisorernas granskning visar att det

fortfarande finns stora brister i familjehemsvården (rapport 2001/02:16). De problem som

revisorerna främst framhåller är: Familjehemsplacerade barns skolgång fungerar dåligt,

andelen tonårsplaceringar som bryter samman uppgår till mellan 40 och 50 % beroende på hur

sammanbrott definieras, andelen barn som har placeras på institution har ökat kraftigt på

familjehemsvårdens bekostnad, det förekommer ofta att socialtjänsten inte lever upp till de

krav socialtjänstlagen ställer på barnavårdsutredningar, det är ovanligt att socialtjänsten

använder en strukturerad metod för att följa placerade barns utveckling (2002/03:RR:8, s. 3).

     Utredning av potentiella familjehem tillhör en av de viktigaste delarna i socialtjänstens

arbete med att få till stånd en familjehemsvård av hög kvalitet. I stor utsträckning saknar man

kunskaper om vilka egenskaper som socialtjänsten bör leta efter i en familjehemsutredning,

det är då betydligt lättare att säga vilka egenskaper som man inte vill att familjehemmet skall

ha såsom missbruksproblem, psykiska problem, kriminellt förflutet m.m. Två av metoderna

som tas upp av rapporten är Kälvestensmetoden och PRIDE-metoden som socialtjänsten kan

använda sig av (rapport 2001/02:16).

     Kommunerna bär det fulla ansvaret för att det finns tillgång på familjehem. Det finns olika

sorters familjehem och rapporten kategoriserar dem som följande:

Främmandehem – utan tidigare erfarenhet.

Främmandehem – med tidigare erfarenhet.

Släkting- och nätverkshem – hem med anknytning till barnet.

Främmandehem är de familjehem som man normalt tänker på när det gäller

familjehemsplaceringar. Dock har den gruppen under senare år minskat i takt med att en

större andel barn placeras i släkting- och nätverkshem. Forskning visar att de flesta familjer

som åtar sig ett familjehemsuppdrag är människor ur arbetarklassen eller lägre medelklass.

     Enligt en undersökning som Riksdagens revisorer har gjort så är det vanligaste sättet att

hitta nya familjehem att först undersöka om det finns en möjlighet till släkting- eller

nätverksplacering. Om man inte hittar ett familjehem i nätverket går man vidare till att

undersöka om det finns befintliga familjehem som passar för barnets behov. Går inte detta

heller går man vidare med att nyrekrytera familjehem, processen med att nyrekrytera tar oftast
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längre tid än vad som är önskvärt. Tidsbrist kan innebära att kommunen tvingas göra avkall

på de utredningar och utbildningar som det är önskvärt att familjerna genomgår innan

uppdraget börjar. Sammanfattningsvis visar undersökningen när de svarande skulle ange de

tre vanligaste metoderna för att rekrytera familjehem följande:

Att man använder sig av annonser i olika medier, ungefär lika ofta anges att man använder sig

av informella kontakter, egna eller befintliga familjehem. Resterande svar är jämt fördelande

på följande metoder, kontakter med andra kommuner, intresseanmälningar från intresserade

familjer, anhörig/nätverk och privata förmedlingstjänster.

     Önskvärt hade varit att det fanns en bank av familjehem att välja mellan när det är dags att

placera ett barn. Två huvudsakliga orsaker har visat sig svårt för att få en bank att fungera.

Dels råder det en brist på familjehem och dels är det svårt att utreda och utbilda familjehem

innan behovet finns, för i regel vill de familjehem som utretts och utbildats ha ett uppdrag så

fort som möjligt. Drar placeringen ut på tiden vänder sig en del av familjehemmen till andra

kommuner för att få en placering (rapport 2001/02:16).

     Förslag som Riksdagens revisorer har lämnat till riksdagen utefter sin rapport är följande:

Revisorerna föreslår när det gäller rekrytering av familjehem:

”att regeringen tar initiativ till en satsning som underlättar kommunernas arbete med att

rekrytera fler familjehem. En sådan satsning bör bl.a. syfta till att öka allmänhetens

kunskaper om vad det innebär att vara familjehem. Vidare är det viktigt att ett regionalt

samarbete rörande rekrytering av familjehem kommer till stånd mellan landets kommuner.”

(2002/03:RR8, s. 10).

     När det gäller metodutvecklingen säger Riksdagens revisorer att barn som placeras i

familjehem är mycket utsatta, insynen i vad som sker i ett familjehem är dålig. Utredningen

som föregår en familjehemsplacering är därför central för att skydda barn samt att den är

central vad gäller möjligheten att matcha barns behov med familjehemmens resurser. Enligt

revisorernas bedömning är det viktigt att undersöka om de metoder som används för att utreda

familjehem fullgör sitt syfte. Förslaget som revisorerna lämnade är:

” en plan för hur de dokumentations- och uppföljningsinstrument Socialstyrelsen utvecklat

och utvecklar för socialtjänstens barnavårdsarbete ska föras ut till socialtjänsten,

– en utvärdering av de metoder som används för att utreda och utbilda blivande familjehem.”

(2002/03:RR8, s. 15).
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Förutom ovanstående förslag har revisorerna föreslagit ”att regeringen tar initiativ till att en

nationell strategi utarbetas för familjehemsvårdens långsiktiga utveckling” (2002/03:RR8, s.

5).

3.3.1 Sammanbrott i familjehem

Många barn och unga som placeras i familjehem får vara med om uppbrott och omplaceringar

till andra hem. För att närmare undersöka hur vanligt det är att en placering avbryts i strid mot

en uppgjord planering har Socialstyrelsen inom ramen för detta projekt gjort en

kunskapssammanställning i ämnet (SoS-rapport 1995:9).

     I rapporten definierar man sammanbrott på följande sätt: familjehemsplaceringar av barn

och unga som oplanerat avbryts. Fyra primära aktörer är involverade i placeringen, barnet,

familjehemmet, föräldrarna och socialtjänsten. Samtliga aktörer kan genom sitt agerande i

praktiken avbryta placeringen. Familjehemmet kan säga upp avtalet och kasta ut barnet.

Barnet kan agera våldsamt, rymma eller helt enkelt bara meddela att placeringen avslutas eller

kan föräldern hämta hem barnet.

     När det gäller sammanbrott i familjehem finns det olika faktorer som ligger bakom

sammanbrottet. En stor del av den forskning som finns på området diskuterar faktorer som

hör samman med barnet och barnets historia, de faktorerna kan sällan påverkas av

socialtjänsten när en placering är aktuell.

     En av de tydligaste faktorerna är barnets ålder vid placeringstillfället. Sammanbrott är

minst förekommande för barn som placerats före två års ålder, barn över fem år drabbas

betydligt oftare av sammanbrott. Ett flertal författare diskuterar sårbara åldrar och pekar på

skolstart/latensålder och adolescens/perioden mellan pubertet och vuxen. Barn som före

placeringen visat beteendeproblem drabbas också oftare av sammanbrott. Det finns ingen

enhetlig definition på beteendeproblem i de olika studier som finns men dock så är det så att

ett beteendeproblem måste uppfattas som problem av någon annan än barnet (SoS-rapport

1995:9).

     Det finns olika faktorer som hör samman med familjehemmet, denna kunskap är

betydelsefull eftersom socialtjänsten kan påverka urvalet av familjehem. Det finns ett flertal

studier som diskuterar konkurrensen mellan familjehemmets egna barn och fosterbarn.

Intressant är att SoS-rapport 1995:9 inte tar upp utredningsmetoderna av familjehem som

någon orsak till sammanbrott. Dock så tas det upp olika samband och två utav dem säger att

barn som placerats hos släktingar blir mer sällan föremål för sammanbrott än barn som
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placeras utom släkten. Familjehem med lång erfarenhet får färre sammanbrott än familjehem

med kort erfarenhet, men fler sammanbrott än familjehem utan erfarenhet, det sista är

anmärkningsvärt och förklaras med att de hemmen kanske utreds mer seriöst och att man kan

spekulera i att erfarna familjehem lättare ger upp, de vet när det inte är meningsfullt att

fortsätta medan det oerfarna familjehemmet kämpar på (SoS-rapport 1995:9).

     I denna aktstudie där man definierar att sammanbrott är när placeringen avslutas oplanerat

så är det 44 % av familjehemsplaceringarna som bryter samman. Korta placeringar skiljer sig

inte från längre placeringar när det gäller nivån sammanbrott (SoS-rapport 1995:9, s. 26).

     Den faktor som bäst förklarar sammanbrott är om barnet uppvisar beteendeproblem före

placeringen. I andra hand är det barnets ålder som är den starkaste faktorn. Den viktiga

slutsatsen i aktstudien är dock att en familjehemsplacering måste betraktas som en insats som

med hög sannolikhet kommer att bryta samman. De faktorer som uppvisar samband med

sammanbrott är till stor del knutna till barnet och kan därför inte påverkas av socialtjänsten

vid placeringen. De faktorer som kan påverkas, t ex val av familjehem och vård enligt SoL

eller LVU ger inga direkta ledtrådar för hur problemet ska undvikas i framtiden (SoS-rapport

1995:9).

3.3.2 Att arbeta som familjehem – en undersökning av familjehemsvården

I en studie av Knut Sundell och Mona Thunell, FoU-rapport 1997:4  på uppdrag av

Socialstyrelsen var att undersöka om rekrytering och utbildning är relaterat till fosterbarnens

utveckling och familjehemmens upplevelser av sitt arbete som familjehem. Undersökningen

bygger på resultat ifrån 30 familjehem varav tio är rekryterade med Kälvestensmetoden, tio

med PRIDE-metoden och tio släktingshem eller annan självplacering. Sundell och Thunell

poängterar att det saknas svensk statistik på hur vanligt det är med oplanerade sammanbrott.

Olika undersökningar som dock är mer begränsade visar att sammanbrott är relativt vanliga.

När det gäller rekrytering av familjehem så förs det inte statistik över hur familjehem

rekryteras och detta leder till att det saknas kunskap om vilka rekryteringsformer som finns

och hur vanliga de är.

    I undersökningen som gjordes var det flera familjehem som blivit utredda med

Kälvestensmetoden, totalt nitton av de trettio familjerna. Sjutton av de utredda familjerna

ansåg att intervjumetoden var omfattande och gav dem möjlighet att titta på sitt förflutna och

se hur de fungerade som familj. De övriga två tyckte att intervjun var för inträngande och med
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för många frågor kring den egna barndomen. Fyra av de familjer som var positiva var dock

kritiska mot att det inte förekommit något uppföljningssamtal.

     Samtliga tio PRIDE-familjer var positiva eller mycket positiva till utbildningen.

Upplevelsen som de hade var att utbildningen tydliggjort rollen som familjehem och att den

gav en djupare kunskap om fosterbarns situation. De tyckte också att utbildningen gav

möjlighet att diskutera olika problem där det inte fanns givna svar samt att utbildningen gav

kunskap om att arbeta i team. Det handlade inte bara om teoretisk kunskap utan lika mycket

om den känslomässiga insikten. Familjerna upplevde att blandningen av teori och praktiska

övningar var bra (FoU-rapport 1997:4).

3.3.3 Sammanbrott vid tonårsplaceringar

Kälvestensmetoden är en av de mest spridda metoderna inom socialtjänstens barnavård. I

tillsynsmyndigheters ögon verkar den ha blivit synonym med en bra familjehemsutredning.

Vinnerljung m.fl. har undersökt om det har inverkat på sammanbrottet om familjehemmet

blivit utredda med Kälvestensmetoden eller inte.

”Är det så att placeringar där familjehemmen utretts med Kälvestensmetoden har färre

sammanbrott än placeringar där vi vet att metoden ej har använts?” (Vinnerljung & Sallnäs

& Kyhle-Westermark, 2001, s.171).

Förekomsten av sammanbrott säger ingenting om hur bra placeringen varit för barnets

utveckling oavsett hur den har avslutas. Ett av de grundläggande syftena med en systematisk

utredning måste rimligtvis vara att få en säkrare grund för en bedömning av placeringens

genomförbarhet (Vinnerljung & Sallnäs & Kyhle-Westermark, 2001).

     I studien har Vinnerljung m.fl. tagit upp variabeln Kälvesten eller ej i en enkel korstabell

där de redovisar metodens statistiska förhållanden till sammanbrott.
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Tabell 43, Procent tydliga

sammanbrott. Viktat urval

placeringar (n=484)

F-hemmet utredd med

Kälvestensmetoden

F-hemmet ej utrett med

Kälvestensmetoden

Vanliga f-hem (n=233) 40 % 37 %

Nätverkshem/f.d.

kontaktfamiljer (n=134)

38 % 36 %

Släktinghem (n=117) 10 % 19 %

Samtliga (n=484) 36 % 31 %

Ovanstående tabell visar att sammanbrottsfrekvenserna är ungefär samma för placeringar vare

sig fosterhemmet blivit utredda med Kälvestensmetoden eller inte. Oavsett vad

Kälvestensutredningarna har tillfört arbetet med fosterhemsplaceringarna har de inget

samband med förekomsten av sammanbrott i detta. Författarna tar upp att det är möjligt att det

finns en selektion som de inte har fångat. Det kan vara ett beslut att inte utreda ett familjehem

med Kälvestensutredning då det kan vara så i en del fall att socialarbetaren känner familjen

sedan tidigare och anser det onödigt med en djupare utredning (Vinnerljung & Sallnäs &

Kyhle-Westermark, s. 172).

     När man ser de olika resultaten väcker det en del frågor som det tyvärr inte finns svar på

här.

”Eller är Kälvestensutredningarnas påstådda överlägsenhet som underlag för bedömning av

presumtiva fosterhem och för matchning fosterhem/fosterbarn huvudsakligen en professionell

myt? Består metodens värde främst i att socialarbetare och fosterföräldrar lär känna

varandra bättre under utredningsprocessen och får en bättre grund för det ofta känsliga

personsamarbetet, än vad man skulle få genom en ”vanlig” familjehemsutredning (om det

finns något sådant)? (Vinnerljung & Sallnäs & Kyhle-Westermark, 2001, s. 172).

4 UTREDNINGSMETODER

I detta kapitel har vi valt att beskriva två av de utredningsmetoder som socialtjänsten kan

använda sig av när det gäller att utreda blivande familjehem.



19

4.1 KÄLVESTENSMETODEN

När vi skriver och diskuterar detta kapitel utgår vi ifrån boken Familjepsykologi som är

skriven 1982, på den tiden användes begreppen fosterbarn istället för familjehemsplacerade

barn och fosterhem istället för familjehem.

     I boken Familjepsykologi vill Anna-Lisa Kälvesten och Graziella Meldahl visa på en väg

till ökad kunskap om familjens inre liv, en metod för att intervjua makar och ett sätt att tänka

kring det man får veta. Man söker efter ett äkta överskott på resurser som ska räcka för att ta

hand om en ny medlem utan att den goda balansen rubbas.

     Kälvesten & Meldahl förklarar varför intervjun är så koncentrerad på den tidiga

uppväxten, de tror att de tidigaste relationerna är de ojämförligt viktigaste, de är inte ute efter

den objektiva sanningen utan den subjektiva bild den intervjuade bär på. En del föräldrar kan

vilja dölja missförhållanden och tråkigheter i sina uppväxthem, det behöver inte vara en

försköning, det kan vara frågan om en psykologisk försvarshållning.

     När man använder denna intervjuform finns det många fördelar, den som intervjuar kan

anpassa sitt ordval till den han eller hon talar med. Man behöver som intervjuare inte heller

hålla samtalet inom fixa ramar utan samtalet kan löpa fritt, intervjuaren måste dock se till att

det blir så pass klarlagt att man kan pricka av en kategori. Intervjuaren behöver inte anteckna

allt men rådet är att skriva ner de ord eller fraser som innehåller det klassificerbara svaret.

Om man jämför denna intervjuform med en mer bunden intervjuform får även den som

intervjuas en större frihet. Han eller hon vill kanske fortsätta vidare på ett ämne eller ta upp ett

helt annat ämne som inte var förutsett, här förutsätts det att intervjuaren lyhört följer med. Det

gäller för intervjuaren att försöka anteckna det som faller utanför ramen ordagrant, spontana

fraser och ord kan vara guld värda när man sedan försöker tolka sammanhangen (Kälvesten &

Meldahl, 1982). För mer information om metoden se appendix.

4.2 PRIDE-METODEN

PRIDE (Parents Resources for Information Development Education, föräldrars resurser för

information, utveckling, utbildning) är ett program som ursprungligen har utarbetats av Child

Welfare Leauge of America i USA och implementerades i Sverige 1993. I Sverige är det

kommunförbundet Gävleborg som innehar upphovsrätten till PRIDE. Utbildningen som

Sverige har är ett resultat av ett internationellt samarbete mellan USA, Holland och Sverige.
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Utbildningen som samtidigt är utredning av blivande familjehem innebär ett helt nytt sätt att

förbereda blivande familjehem på den uppgift som väntar dem. PRIDE-metoden har även

ändrat synsättet på familjehem, här blir familjehemmen en jämlik samarbetspartner inom

socialtjänsten och det poängteras för familjehemmen redan i upplägget av utbildningen.

Att fostra innebär att befrämja utveckling och mognad. Familjehemsvård innebär att fostra

och därmed befrämja barns utveckling och mognad i en familj (Allmänna barnhuset, 1996).

     PRIDE är ett kompetensbaserat utbildningsprogram som förbereder, utreder, utvecklar och

stödjer familjehem. PRIDE-utbildningens målsättning är att ge barn som familjehemsplaceras

en trygg uppväxt, att stärka deras familj samt skapa goda förutsättningar för att

familjehemmet ska klara sitt uppdrag (Allmänna Barnhuset, PRIDEBOK, 1996).

     I den förberedande delen av utbildningen får familjerna information om

familjehemsvårdens krav och villkor, och möjlighet att i diskussioner och övningar fundera

över dessa. Här får då familjerna begrunda sina egna motiv till att vilja bli familjehem och

fundera på vad den egna familjen kan erbjuda ett barn. Under tiden som utbildningen sker

skriver deltagarna sina egna livsböcker och utredarna gör flera hembesök i varje familj.

     När man är färdig med tio-veckors utbildningen förväntar sig socialtjänsten något av

följande resultat:

     Socialtjänsten och det blivande familjehemmet kommer tillsammans överens om att

familjehemmets kompetens och intresse för att bli familjehem stämmer överens med

utbildningens målsättning och är därmed redo för att ta emot ett fosterbarn i familjen.

     Socialtjänsten och det blivande familjehemmet kommer tillsammans överens om att

familjehemmets kompetens och intresse för att bli familjehem inte stämmer överens med

utbildningens målsättning och familjehemmet väljer att avstå från att bli familjehem vid

denna tidpunkt.

     Socialtjänsten anser att det blivande familjehemmet har den kompetens som

överensstämmer med utbildningens målsättning men det blivande familjehemmet är inte

längre intresserade och beslutar sig för att avstå från att bli familjehem.

     Det kan också vara så att det blivande familjehemmet anser att de har den kompetens som

behövs samt att intresset överensstämmer med utbildningens målsättning men socialtjänsten

delar inte familjens uppfattning. I det fallet är det socialtjänsten som fäller det slutliga

omdömet eftersom socialtjänsten är juridiskt skyldiga att skydda de barn som de har ansvar

för. Det är socialtjänsten jobb att hitta lämpliga familjehem åt barn som behöver vård, inte att

hitta barn till föräldrar som vill ha barn (Allmänna barnhuset, PRIDEBOK, 1996). För mer

information om metoden se appendix.
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5 ANALYS

I vårt arbete kommer vi att analysera våra intervjuer utifrån tidigare forskning.

5.1 FAKTORER SOM ÖKAR/MINSKAR RISKEN FÖR SAMMANBROTT

Forskning visar att det oftast inte är en bidragande orsak till att det blir ett sammanbrott i

familjehemmet, utan det kan vara av de anledningar som följer eller kombinationer av dessa:

avstånd hemmiljö, asocialt beteende, tonåringens bakgrund (en historik av sammanbrott leder

ofta till nya sammanbrott), psykiska problem, placeringsform, barnets ålder vid placering,

etnicitet (barn med utländsk härkomst är överrepresenterade i vård utom hemmet), egna barn i

familjen, många socialsekreterare och myndigheter inblandade, högre risk för pojkar än för

flickor (Vinnerljung & Sallnäs & Kyhle-Westermark, 2001).

     I tre av intervjuerna framkommer det att det är viktigt att man som familjehem inser sin

begränsning och inte tar på sig för mycket arbete. T ex om ett barn ska placeras är det bra om

antingen familjehemsmamman eller pappan kan vara hemma under en kortare eller längre

period och det är viktigt att man som familjehem har tagit detta under noggrant övervägande

innan placeringen börjar. Samtliga socialsekreterare ser en ökad risk för sammanbrott om man

inte kontinuerligt har kontakt med familjehemmet när placeringen väl är gjord.

     Föreningen Socionomer inom Fosterbarnsvården (FSF) anser att det är utomordentligt

viktigt att kommunerna avsätter resurser för familjehemsvården. Antalet placerade barn och

familjehem per familjehemssekreterare är ofta så stort att stödet till barnen och familjerna blir

alltför litet och inte i nivå med utredningens ambitioner. Det är även av stor vikt att

familjehemmen ges fortbildning, stöd, hjälp och handledning för att kunna ha barnets bästa i

fokus (http://www.fsf.nu/docs/YTTRANDE_LVU_utredningen_2000_slutligt_21.doc 2004-

05-19).

     I Sundells och Thunells undersökning av familjehemsvården så fann de att

socialsekreterarna hade haft tätast kontakt med PRIDE-familjerna, både vad gäller träffar och

telefonkontakt (FoU-rapport 1997:4).

”Minskad risk för sammanbrott är en ordentlig utredning, matchning, stöd som är a och o och

matchning med socialsekreteraren.  Får man ett uppdrag som är tydligt och man får en rimlig

ersättning där man känner sig nöjd så är det också en faktor” (P-intervju, 2004-05-06).
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Beslutet att introducera Pride-utbildningen i Sverige grundade sig på just den uppfattningen

som samtliga av våra intervjupersoner fäster stor vikt vid, nämligen att det behövs ett bättre

sätt att förbereda familjehem för deras uppdrag (FoU-rapport 1997:4).

     En faktor som både PRIDE-utredarna och Kälvestensutredarna tar upp är att det är viktigt

att det placerade barnet är yngre än familjehemmets egna barn. Helst bör det vara stor

åldersskillnad mellan egna barn och familjehemsplacerade barn. Enligt Sundell och Thunell är

kunskapen om familjehemmets inverkan på sammanbrott betydelsefull eftersom socialtjänsten

direkt kan påverka urvalet av familjehem. Olika studier visar att konkurrensen mellan

familjehemmets egna barn och de familjehemsplacerade barnen kan vara extra stor när de

egna barnen antingen är små, mindre än fem år eller åldersmässigt nära det

familjehemsplacerade barnet (FoU-rapport1997:4).

     Här kan vi se ett tydligt mönster vad gäller faktorer som minskar risken för sammanbrott.

Några faktorer är råd, stöd och handledning till familjehemmen samt att det är att föredra så

långt det är möjligt att det barn man placerar bör vara yngst i familjehemmet. Det som

socialsekreterarna anser är också vad tidigare forskning visat.

5.2  FÖR- OCH NACKDELAR MED KÄLVESTENS – OCH PRIDEMETODEN

När det gäller olika metoder och arbetssätt så finns det alltid för- och nackdelar med dem. I

detta avsnitt vill vi belysa hur socialsekreterarna ser på Kälvestensmetoden och PRIDE-

metoden negativa och positiva sidor.

”Nackdelarna är att man kan bli väldigt låst, alltså att man följer mallen väldigt slaviskt och

att man inte går vidare, man kanske missar mycket och stirrar sig blind på just de frågorna

och stannar vid dem.” (K-intervju, 2004-04-14).

Kälvesten & Meldahl tar upp att intervjufrågorna kan med några få undantag formuleras fritt,

samt att frågeområdena inte heller behöver tas i någon bestämd ordning, även om det ofta

faller sig naturligt att gå fram ungefär som i formuläret. I jämförelse med en mer bunden

intervjuform lämnas här en stor frihet för den som intervjuas och det leder till att intervjuaren

måste vara lyhörd (Kälvesten & Meldahl, 1982).
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”Syftet är att ge familjerna en kunskap och en magkänsla vad det kan innebära att vara

familjehem med både glädjeämnen och svårigheter och ge en så realistisk bild som möjligt,

men också att ge hemmen en möjlighet att tänka sig in i hur det kan vara att vara fosterbarn

och hamna i främmande familj”  (P-intervju, 2004-05-06).

Familjehemmen som är utredda med PRIDE-metoden är enligt undersökningen som Sundell

och Thunell gjorde mycket positiva till utredningsmetoden och känner sig bättre rustade

kunskapsmässigt och de vet vad de kan förvänta sig av socialtjänsten när det gäller råd, stöd

och handledning. När det gäller Kälvestensmetoden så bygger den på en psykodynamisk teori

och innebär därför en ökad kunskap om familjens inre liv (FoU-rapport 1997:4).

     En skillnad som framkommer i de olika intervjuerna är hur materialet bearbetas. När det

gäller PRIDE-metoden så uppger socialsekreterarna att de inte tolkar materialet utan fokuserar

på det som de ser, hör och läser. I Kälvestensmetoden har man en specialutbildad psykolog

som analyserar och tolkar intervjun. I en av Kälvestensintervjuerna tar socialsekreteraren upp

vikten av att resultatet av intervjun tolkas av en sakkunnig person. Hon säger att en stor

nackdel kan vara att om man inte har en bra tolkare så kan resultatet visa fel dessutom kan

man missa väsentliga områden. Det är viktigt är att tolkaren kan se det som intervjuaren har

missat. I vissa fall kan det vara så att familjen svarar det de som de tror att intervjuaren

förväntar sig.

     När det gäller för- och nackdelar med metoderna så finns det för lite forskning för att göra

en djupare analys. I stället utgår vi ifrån vårt intervjumaterial. Socialsekreterarna som vi

intervjuat vare sig man arbetar med Kälvestensmetoden eller PRIDE-metoden ser

fördelar/nackdelar med både Kälvesten och PRIDE. Kälvestensutredarna tycker att fördelar

med PRIDE är att man får med hela processen, både familjen och utredaren får chansen att

känna av varandra. Det blivande familjehemmet får också en chans att förbereda sig på vad

uppdraget kommer att innebära. PRIDE-utredarna anser å sin sida att Kälvesten ger en väldigt

bra känsla om vad familjen har med sig i bagaget samt att frågorna är noggrant genomgångna.

Däremot är de mer kritiska på ett annat område och ställer sig frågan ”När blir barnen

synliga?”
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5.3 UTREDNINGSMETODERNA I PRAKTIK

I detta avsnitt tar vi upp hur utredningsmetoderna används i praktiken och om det

överensstämmer med vad som sägs om metoderna i teorin.

     I samtliga intervjuer framkommer det att ett barn kan bli placerat utan att en sedvanlig

utredning av familjehemmet har gjorts. En av socialsekreterarna säger att förr var det så att

man först gjorde en placering och därefter en utredning av familjehemmet men säger

samtidigt att en sådan ordning inte är att föredra, det vill säga att man först placerar och sedan

utreder.

     En av våra intervjupersoner framhåller vikten av att ha utbildning i den metod man

använder, i det här fallet Kälvesten.

”Jag tror inte att jag var med i någon familjehemsutredning innan jag gått utbildningen, men

det är mycket möjligt att jag var det i alla fall. Jag tycker att man ska ha utbildningen när

man intervjuar enligt formuläret, för det viktiga är att man ställer följdfrågor. Har man inte

gått utbildningen så vet man inte riktigt varför man ska fråga vidare”. (K-intervju, 2004-04-

14).

     Eftersom PRIDE-utbildningen bedrivs i studiecirkelform är det endast ett fåtal kommuner

som är tillräckligt stora för att på egen hand kunna anordna en utbildning. Större kommuner

med en särskild familjehemsenhet med ansvar för rekrytering och utredning av familjehem

har i regel en mer välutvecklad modell för familjehemsutredningar (rapport 2001/02:16). När

det gäller PRIDE-utbildningen så tar en av intervjupersonerna upp att det är mycket svårt att

få ihop tillräckligt med familjehem för att kunna hålla i en utbildning. Det har då lett till att

vissa kommunerna inte har haft möjlighet att starta PRIDE-utbildning. Till följd av det så har

det uppkommit en del olika varianter av PRIDE istället t ex veckosluts-PRIDE. Vår

intervjuperson tar upp att följden av att man inte använder hela utbildningspaketet gör att man

missar en hel del av processen som man normalt annars får.

”Hur de fungerar i praktiken är upp till dem som använder metoderna, det finns säkert

många olika sorters Kälvesten och detsamma gäller för PRIDE. Man kanske gör avkall på

vissa bitar av t ex ekonomiska skäl”. (P-intervju, 2004-05-17).
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     En anledning till att PRIDE inte fungerar som tänkt i teorin är att kommunerna är för små

för att få ihop familjer till sina studiecirklar, samt att det är en kostsam utbildning. Det

framkommer också i intervjuerna att även om ett antal närliggande kommuner slår sig ihop är

det ändå svårt att få ihop tillräckligt med familjehem. En väsentlig sak som framkommit är att

utredarna bör ha utbildning i den metoden man använder, för att kunna gå vidare och ställa

följdfrågor och inte fastna i någon fälla.

5.4 SAMBAND MELLAN UTREDNINGSMETODER OCH SAMMANBROTT

Kan det finnas något i utredningen av familjehem som kan vara en orsak till att det blir ett

sammanbrott? Nedan kommer vi att presentera vad som framkommit under våra intervjuer.

”Idealläget är när tolkaren kan se var det finns svagheter i den här familjen. Då kanske

tolkaren ser att mamman har lite otillfredsställande behov sedan barndomen som kommer att

göra att hon kommer att ha ett jäkla behov av bekräftelse och det får inte vara för stort för då

ska vi inte placera där. /…/ för alla har ju behov av det naturligtvis och det är ju jättebra om

man känner till det för då kan man ju se till att ge henne god handledning och sådant som tar

hänsyn till de speciella behoven.” (K-intervju, 2004-04-14).

En orsak enligt en av våra intervjupersoner kan vara att det redan i familjehemsintervjun

brister i konstellationen av dem som intervjuar och dem som intervjuas. Det kan ha betydelse

om en man intervjuar en kvinna eller om en man intervjuar en man, eller tvärtom. Det är

viktigt att man fortsätter och går vidare med olika följdfrågor. Vår intervjuperson säger att det

alldeles säkert kan ske misstag under utredningstiden. Det tas också upp att man har

erfarenhet av att utredning har gjorts efter konstens alla regler och familjehemmet har blivit

godkänt och ändå har det blivit ett sammanbrott. Det finns inga garantier för att det trots att

allt görs på rätt sätt kommer att fungera.

     I en av PRIDE-intervjuerna tar socialsekreteraren upp vikten av att sätta realistiska mål

vad det gäller placeringen. Det är inte alltid att sammanbrottet behöver ses som ett

misslyckande utan istället ska man tänka på vad det placerade barnet fått under tiden det har

varit i familjehemmet.

     I rapporten ”Sammanbrott i familjehem” resonerar man kring om ett sammanbrott kan

vara på ont eller gott. Frågan man kan ställa sig är om sammanbrott är ett mått på misslyckad

placering. I flera fall är det säkert så att en placering som helhet kan ses som något bra trots
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att den slutade med ett sammanbrott. Det är också beroende på vem av de olika aktörerna man

frågar. Det är omständigheterna som hör samman med barnet och placeringen som avgör om

sammanbrottet ska anses visa att placeringen har misslyckats och hur illa detta misslyckande

är. Det förekommer placeringar som kan ses som lyckade, trots att de brutit samman. Det

finns också de placeringar som trots att de håller, är helt misslyckade. Forskarna kommer

fram till att en familjehemsplacering måste betraktas som en insats, vilken med hög

sannolikhet kommer att bryta samman. Det som i rapporten stödjer PRIDE-intervjun är att i

vissa fall kan vinsterna i placeringen som helhet beräknas bli tillräckliga även om placeringen

bryter samman (SoS-rapport 1995:9).

     Citatet nedan visar hur en av socialsekreterarna anser när det gäller att se samband mellan

utredningsmetod och sammanbrott.

”/…/ jag kan inte säga att det blir fler sammanbrott med den ena eller andra metoden, jag

tror inte direkt att utredningsmetoden har med sammanbrott att göra, men med en

förberedande utbildning är man ju bättre rustad men jag har inte något belägg för det”.  (P-

intervju, 2004-05-17).

     Kälvestensmetoden är en av de mest spridda metoderna inom socialtjänstens barnavård. I

tillsynsmyndigheters ögon verkar den ha blivit synonym med en bra familjehemsutredning.

Vinnerljung m.fl. att förekomsten av sammanbrott inte säger något om hur bra placeringen

varit för barnets utveckling oavsett hur den har avslutats. Ett av de grundläggande syftena

med en systematisk utredning måste rimligtvis vara att få en säkrare grund för en bedömning

av placeringens genomförbarhet. I studien ”Sammanbrott vid tonårsplaceringar” ser vi att

sammanbrottsfrekvenserna är ungefär samma för placeringar vare sig familjehemmet blivit

utredda med Kälvestensmetoden eller ej. Vad Vinnerljung m.fl. kom fram till var att oavsett

vad Kälvestensutredningarna tillfört arbetet med familjehemsplaceringarna så hade de inget

med förekomsten av sammanbrott i dem (Vinnerljung & Sallnäs & Kyhle-Westermark, 2001).

Riksdagens revisorer tar upp i sin rapport 2001/02:16 att utredningen av potentiella

familjehem tillhör en av de viktigaste delarna i socialtjänstens arbete med att få till stånd en

familjehemsvård av hög kvalitet. Utredningen som föregår en familjehemsplacering är därför

central för att skydda barn samt att den är central när det gäller möjligheten att matcha barns

behov med familjehemmens resurser.
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     Här kommer vi till kärnan i vårt arbete och då kan vi se att det inte finns några tydliga

samband mellan utredningsmetod och sammanbrott, samma resultat har tidigare forskning

kommit fram till.

5.5 STATISTIK

Detta avsnitt har vi med då vi har funnit att det inte förs statistik över väsentliga områden vad

gäller familjehemsvård, detta är oroväckande och borde naturligtvis finnas.  I intervjuerna har

våra intervjupersoner varit mycket tveksamma och inte riktig vetat om man för statistik eller

ej. I två av intervjuerna har man hänvisat till chefen.

”Nu har vi Procapita en ny sorts datasystem och jag har för mig att det automatiskt för

statistik. En viss statistik har vi fört men hur många det är som är sammanbrott vet vi inte”.

(P-intervju, 2004-05-06).

När det gäller statistiken så uppger de olika socialsekreterarna att de inte har någon statistik,

en av dem uppgav dock att de just nu tittade över 2002 års verksamhet när det gäller

omplaceringar.

     Enligt Bo Vinnerljung måste enskilda kommuner inte handha statistik över antal

sammanbrott i familjehem. Han anser att det vore rimligt att man har det men säger att det

inte är något krav (telefonintervju 2004-05-05). Sundell och Thunell poängterar i sin studie att

det saknas svensk statistik på hur vanligt det är med oplanerade avbrott.

     Vi har på Socialstyrelsens hemsida dock funnit siffror på hur många barn och unga som

placerats i familjehem eller på institutioner under 2002. Siffran uppgår till 4 400 barn och

unga var nytillkomna under 2002. Drygt 19 000 barn och unga var någon gång under 2002

föremål för heldygnsinsats. Familjehem var den vanligaste placeringsformen för barn och

unga med vårdinsats 2002. När det gäller kontaktfamilj så var det ca 22 000 barn och unga

som fick sådan insats någon gång under 2002 (http://www.sos.se/FULLTEXT/44/2003-44-

9/sammanfattning.htm 2004-05-21).

    Vi har inte funnit någon nyare statistik över sammanbrott nationellt i Sverige. Det måste

vara svårt för kommunerna att bedriva en fungerande familjehemsvård när man inte för någon

statistik. Bo Vinnerljung sa i intervjun att det inte finns något i lagen som säger att

kommunerna måste föra statistik över antal sammanbrott.
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5.6 UNDERKÄNDA MEN ÄNDÅ GODKÄNDA FAMILJEHEM

Det som framkommer i vår undersökning är att om man blir underkänd som familjehem kan

man ändå få ett uppdrag som familjehem eller kontaktfamilj. I vissa fall har kommunerna

använt familjehem som inte är utredda.

     I rapporten 2001/02:16 har revisorerna fått fram att tidsbrist kan innebära att kommunen

tvingas göra avkall på de utredningar och utbildningar som det är önskvärt att familjerna

genomgår innan uppdraget börjar.

     I de fall där familjen inte godkänns och man från socialtjänstens sida måste tacka nej till

ett samarbete är det viktigt att noga gå igenom detta med familjen (FoU-rapport 1997:4).

     I två av våra intervjuer framkommer det att även om man blir underkänd i tolkningen kan

du ändå få ett uppdrag som familjehem. Det kan vara av olika orsaker som man blir

underkänd och det är familjehemsutredaren som har det avgörande beslutet om familjen får ett

uppdrag eller inte. Normalt går familjehemsutredaren på vad tolkaren säger men i vissa fall så

använder man sig ändå av det underkända familjehemmet.

”Man kan bli kontaktfamilj om man inte blir godkänd som familjehem men det gäller

naturligtvis att uppfylla de kriterier som krävs. Usch, det låter ju som ett sekundärt val att bli

kontaktfamilj, men det är ju olika saker, familjehem och kontaktfamilj” (P-intervju, 2004-05-

17).

Kontaktfamilj är inte ett uppdrag som naturligt följer efter ett icke godkännande av

familjehem, utan det är ett uppdrag av ett annat slag och bör inte jämföras eller ses som ett

lägre ställt uppdrag. Enligt Socialstyrelsen är syftet med insatsen kontaktfamilj framför allt att

ge stöd och stimulans, samt en meningsfull fritid för barnen

(http://www.sos.se/fulltext/111/2003-111-1/Kap4.htm 2004-05-15).

     Man har inte heller utvärderat effekterna av systemet med kontaktpersoner och

kontaktfamiljer (FoU-rapport 1997:4).

     Anledningen till att ett familjehem inte blir godkänt kan vara olika anledningar, det kan

vara så att en relation är för ung för ett familjehemsuppdrag och då väntar man med att

använda sig av en sådan familj. Utredarna kan också anse att det som brister hos det blivande

familjehemmet inte är till någon fara för det placerade barnet eller att det går att stödja

familjehemmet med andra externa kontakter. I vissa fall blir de icke godkända familjehemmen

kontrakterade som kontaktfamiljer i stället.
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5.7 UTREDDA/ICKE UTREDDA HEM

Under denna kategori finner vi oftast släkting- och nätverkshem, som i första hand enligt lag

skall tillfrågas, övervägas och utredas.

Det som framkommer i intervjuerna är att man inte tar det lika hårt gällande utredningskravet

när det är släktingplaceringar. I vissa fall så minskar man ner utredningen och detta kan bero

på att socialsekreterarna kan ha svårt för att ifrågasätta barnets släkt.  I rapport 2001/02:16 tar

man upp att socialtjänsten hanterar släkting- och nätverkshem annorlunda än vanliga

främmandehem när det gäller familjehemsutredningar. De intervjuer som revisorerna har gjort

visar att det ställs lägre krav på släkting- och nätverkshem. Flera av de intervjuade tar upp att

de har godkänt släktinghem som inte skulle ha godkänts om de inte hade haft en relation till

barnet som skulle placeras (rapport 2001/02:16).  

”Alltså rent personligen så känns det lite annorlunda då när man har någon som är släkt som

tar sig an barnet, alltså jag tar mitt eget ärende där en släkting själv tar en kontakt och

erbjuder sig och där vårdnadshavaren då som i detta fall inte kan vara vårdnadshavare för

tillfället och där mamman inte finns i landet. Vårdnadshavaren gav sitt godkännande och

tyckte att det var en god lösning och så va så för mig så lyssnade jag väldigt mycket på det,

dels på släktingen och dels på pojken själv som var ganska långt upp i tonåren och på

föräldern då som tyckte att det här var det bästa. Det kändes liksom inte som man hade något

val eller att jag kunde gå in och börja ifrågasätta den här släktingen så, utan det kändes som

att det var rätt lösning och att det fick bära eller brista det låter ju hårt men i det fallet trodde

jag inte på att börja leta nytt familjehem för den här pojken.” (K-intervju, 2004-04-20).

I en av intervjuerna framkommer det att i ett fall gjorde man inte en sedvanlig utredning när

det gällde en släktingplacering och den placeringen misslyckades. Svensk och utländsk

forskning visar att placeringar av barn hos släktingar kan vara att föredra om man ser

placeringen ur ett livsperspektiv. Risken för att en placering ska misslyckas är nästan dubbelt

så stor i ett främmande familjehem som när placeringen sker hos släktingar.

     I de fall det blir aktuellt att placera barnet i släktinghem/nätverkshem understryks vikten av

socialnämndens skyldighet att före placering allsidigt utreda familjehemmet med en sedvanlig

familjehemsutredning. Om socialnämnden ska ta ansvar för en familjehemsplacering av ett

barn så måste nämnden ha ett fullgott underlag för beslutet. Detta innebär att nämnden ska
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genomföra familjehemsutredningar på samma sätt som de brukar göra i andra ärenden. I lagen

står det klart och tydligt att en utredning av det tilltänkta familjehemmet skall göras

(Norström & Thunved, 2004).

     Här kan vi se att det i praktiken begås lagbrott då man placerar barn i deras nätverk utan att

genomföra en sedvanlig familjehemsutredning oavsett utredningsmetod och kommun. Dock

visar forskning att det sker minst sammanbrott i släktingplaceringarna trots att kommunerna

inte alltid utreder släktinghemmen lika grundligt.

6 AVSLUTANDE DISKUSSION

Att det förekommer sammanbrott i familjehem är för oss ingen nyhet, men till saken hör att vi

inte hittat något belägg som gör att vi kan relatera sammanbrott med just utredningsmetoderna

som var vårt syfte. Anledningen till att vi inte kan hitta något belägg är att det saknas svenska

studier kring sammanbrott i familjehemsvård och detta faktum konstateras av Fil dr Bo

Vinnerljung, forskare vid Socialstyrelsen. Den egentliga orsaken till sammanbrott är svår att

uttala sig om eftersom orsaksbegreppet är beroende av vems uppfattning som mäts. I vår

naiva teori hade vi en tanke om att man skulle vara bättre rustad för ett uppdrag som

familjehem om man utretts med PRIDE som både har utbildning och utredning i samma paket

och av det skälet borde placeringen bli mer hållbar. Under arbetets gång har vi fått mer på

fötterna för att själva kunna analysera våra egna tankar, funderingar och teorier. Det var i

grunden en klok tanke att försöka hitta ett samband mellan icke utvärderade

utredningsmetoder och sammanbrott, men hur skulle man kunna hitta ett sådant samband? Vi

kan nämna ett argument för att det är svårt att hitta samband, draghjälpen har vi fått från en av

intervjupersonerna som gav följande citat ”Hur ska man jämföra en nyutbildad PRIDE-familj

mot ett ‘gammalt’ erfaret Kälvestenhem, det blir svårt” (P-intervju, 2004-05-17).

     Vår undersökning gick inte vår väg, vi hittade inga belägg och påståenden som kunde

styrka att utredningsmetoderna har med sammanbrott att göra. Det är just detta som blev vår

upptäckt. En annan upptäckt vi gjort är att det saknas forskning på detta område och att det är

tunt med systematiska utvärderingar. Trots att Kälvestensmetoden är över 20 år gammal har

den aldrig utvärderats, och om man inte vet vad som fungerar, på vilka grunder bedriver då

svensk socialtjänst sina insatser? I en telefonintervju med Bo Vinnerljung, angående

utvärdering sa han följande:
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 ” Pengar som läggs på insatser som familjehemsplaceringar kostar samhället miljoner men

enligt expertis är det ingen som vet om man får valuta för pengarna. Man vet nästan

ingenting om hur det går för placerade barn”.

     Bo Vinnerljung ställer sig frågan hur det kommer sig att Kälvestensmetoden är norm i

Sverige sedan 80-talet. Han säger att det räcker med att det låter bra, men vi har inga data och

det är det som är grundproblemet. Vinnerljung har en egen teori om varför det finns en sådan

kunskapsbrist när det gäller placering av tonåringar. Det handlar om fattiga ungar, om vanliga

människor anlitade dessa verksamheter skulle det här aldrig accepteras. En intressant tanke!   

     Kanske man kan säga att vi bedriver behandling på samma sätt som mycket annat dvs.

utifrån föreställningar om vad som är bra och vad som är dåligt. För att återkomma till

samband mellan utredningsmetoder och sammanbrott så gjorde Knut Sundell och Mona

Thunell en forskningsrapport 1997 där man till vår förvåning fann att det var lika vanligt med

sammanbrott när Kälvestensmetoden hade använts som när familjehemmet hade utretts på

annat sätt. Detta visade inget resultat som man kan generalisera trots att man undersökte

trettio olika familjehem.

     Men det finns andra variabler förutom rekryteringsform som kan vara orsak till

sammanbrott, av all läst litteratur och av intervjuernas resultat framkom tydligt en annan

viktig faktor som kan ha starkt samband med sammanbrott, nämligen råd, stöd och

handledning till familjehemmen som i många fall är mycket bristfällig. Detta trots att det

finns reglerat i SoL 6 kap. 7 § att socialnämnden ska ge familjehemsföräldrarna stöd och

annan hjälp som de behöver.

     I en familjehemsplacering är det främst fyra aktörer inblandade, barnet, familjehemmet,

biologföräldrarna och socialtjänsten, samtliga av dessa kan förstås ha en mindre eller större

del i ett sammanbrott. Vems agerande det är som påverkar ett sammanbrott kan vara svårt att

avgöra. Vad som framkommit i vårt tidigare redovisade material så behöver inte ett

sammanbrott enbart vara på ont. Ett sammanbrott innebär att placeringen avbryts på ett eller

annat sätt och den unge flyttas, därav den negativa innebörden. Man kan tro att ett

sammanbrott betyder att det måste gå dåligt för ett barn, men så behöver det inte bli.
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Bilaga 1. Intervjuguide.

Namn:

Ålder:

Kön:

Utbildning av familjehemsutredningar?

Erfarenhet (både när det gäller familjehemsutredningar och övrig socialtjänst):

Vilken utredningsmetod som handläggaren/kommunen använder?

Varför använder ni er av denna utredningsmetod och inte av annan utredningsmetod?

Följer ni slaviskt utredningsmetodens mall eller finns det utrymme för andra frågor utanför

mallen?

Hur länge har ni använt utredningsmetoden?

För- och nackdelar med utredningsmetoden?

Hur tycker du att utredningsmetoden fungerar? Om inte bra, har du någon tanke om hur det

borde se ut?

Används utredningsmetoden på alla som ansöker om att bli familjehem, tänker då även på

släktingplaceringar?

Blir någon underkänd, om ja, vad händer då?

Hur är tillgången på familjehem?

Hur rekryterar ni familjehem?

Hur viktig anser ni att matchningen mellan barn och familjehem är?
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Om en placering är akut placeras barnet trots att ni inte anser att just det familjehemmet är det

som barnet behöver?

Anser du att efter utredning och godkännande innan placering att det blivande familjehemmet

får tillräcklig och fullgod information om vad det innebär att ta emot ett barn (ofta barn från

svåra familjesituationer)?

Om man har blivit utredd och godkänd som familjehem och inte har fått någon placering, hur

lång tid får det gå innan man utreds på nytt om man utreds på nytt?

Hur ofta följer ni upp familjehemmet?

Vad händer om familjehemmet får ändrade förhållande, t ex att familjehemsföräldrarna skiljs

under en pågående placering?

Hur definierar ni ett sammanbrott?

Hur många sammanbrott har ni haft under en treårsperiod?

Hur uppdagas ett sammanbrott?

Vilka faktorer anser ni ökar/minskar risken för sammanbrott?

Hur arbetar socialtjänsten när ett sammanbrott är nära?

Vad händer med barnet/barnen vid ett sammanbrott?

Tror du att utredningsmetoden har samband med ett eventuellt sammanbrott?
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Bilaga 2. Intervjuguide Bo Vinnerljung.

1. Måste enskilda kommuner handha statistik över antal sammanbrott i familjehem?

2. Finns det någon större risk för sammanbrott om man blivit utredd med Kälvestensmetoden

eller PRIDE-metoden?

3. Anser du att det finns något samband mellan utredningsmetod och sammanbrott?
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Appendix: beskrivning av Kälvestensmetoden.

Intervjuformen är halvstrukturerad och det är förutbestämt vilka saker man alltid ska tala om

och i vilka kategorier svaren ska indelas i de fall där det kan förkomma gradering. Dessa

kategorier är i regel 5, där 3 visar normalläget, 1 är det låga och 5 är det höga läget. I

formuläret är korta definitioner givna ofta med ord och uttryck som människor brukar

använda. Siffrorna gör det lätt att jämföra om ett par makar tänker och känner likadant.

Frågorna kan med några undantag formuleras fritt och man behöver inte heller ta

frågeområdena i någon bestämd ordning även om formulärets ordning ofta faller sig naturligt.

     Formuläret innehåller även en del bundna frågor och de ska ställas ordagrant och svaren

antecknas i sin helhet.

     Själva intervjun består ämnesmässigt av två delar. En del som rör individens förhistoria

och en aktuell som skildrar individens nuvarande relationer i den familj som han eller hon

själv bildat. Bakom utformningen liggen en teori om 3-generationssamband. Livet på den

nutida familjescenen går i mycket tillbaka på känslo- och handlingsmodeller som lärts i

makarnas egna uppväxthem. Detta kan ske antingen direkt (t ex genom imitation) eller

indirekt via en försvarshållning mot det gamla (Kälvesten & Meldahl, 1982).

     Intervjumallen innehåller följande områden:

Familjens sammansättning.

Uppväxthem – föräldrar, syskon, familjens orientering, sämjan i föräldrarnas äktenskap,

känslorelationen till föräldrarna under barndomen, attityd till den egna uppfostran.

Hälsotillstånd – det kroppsliga hälsotillståndet i familjen under uppväxttiden (inkl. den

intervjuade själv), kroppshälsa som vuxen, det psykiska hälsotillståndet i familjen under

uppväxttiden (inkl. den intervjuade själv), psykisk hälsa som vuxen.

Alkohol.

Arbete – tillfredsställelse med nuläget.

Äktenskapet – sexuell anpassning, inlevelseförmåga, relationsmönstret i familjen,

samhörighet.

Barn – vid barnlöshet, attityd till antalet barn, graviditet och förlossning, spädbarnstid,

sjukdomar, eventuella separationer, vem brås barnen mest på, barnens uppfostran, kontroll.

Ekonomi – attityd till inkomsten, sämjan om pengarna.

Fritiden – tillfredsställelse med fritiden, semester.

Socialt nätverk – släkt.

Hemmet.
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Livsåskådning.

Framtidsdröm.

Att ta emot fosterbarn.

Vill du ge en kort karaktäristik av dig själv?

Om intervjun.

Några exempel på hur frågorna kan se ut kommer nedan:

Hur var din kontakt med din mamma/pappa när du var barn? Beskriv…

Beskriv sämjan i dina föräldrars äktenskap.

Var någon i familjen religiöst, politiskt eller på annat sätt ideellt intresserad?

Hur hade du det som tonåring?

När hade du din sexuella debut? Med vem?

Vad lärde dina föräldrar dig om sexualitet? Vad ansåg-anser du om det?

Försöker du uppfostra dina barn på samma sätt som du själv blivit uppfostrad?

Beskriv den psykiska hälsan i din uppväxtfamilj.

Förekom det alkohol eller droger i din uppväxtfamilj?

Hur gammal var du när du började dricka alkohol?

Vad fäste du dig vid hos din man/fru?

Vad är det du uppskattar hos din partner idag?

Vad händer när ni tycker olika?

Hur var ert sexuella samliv från början?

Hur bedömer du ert sexuella samliv idag? Gradera.

Vad anser du är glädjande i föräldrarollen?

Är ni överens om hur barnen ska uppfostras?

Vad är fritid för dig?

Vad tror du är orsaken till att ett barn behöver placeras?

Vad tror du är anledningen till att en del föräldrar misslyckas?

Vad är det främsta skälet till att du just nu vill ta emot fosterbarn? (Kälvesten & Meldahl,

1982).



39

Appendix: beskrivning av PRIDE-metoden.

PRIDE-programmet har fem kompetenskategorier:

• Att vårda och fostra barn.

• Att möta barns utvecklingsbehov och hantera störningar i utvecklingen.

• Att stödja relationerna mellan barn och deras familj.

• Att ge barn tillgång till trygga, utvecklande relationer avsedda att bestå livet ut.

• Att arbeta som medlem i ett professionellt team.

I kompetensutvecklingen urskiljer man fyra olika stadier:

• Att vara medveten.

• Att ha kunskap och förståelse.

• Att inneha förmåga.

• Att använda förmåga.

Innan man kan bli fosterföräldrar måste man visa prov på kompetens i de två första stadierna.

PRIDE-programmet består av två olika delar:

1. Förberedelseprogrammet – grundutbildning och utredning av familjer som är intresserade

av att bli familjehem.

2. Fortbildningsprogrammet – fortbildning av verksamma och erfarna familjehem

(http://www.x.komforb.se/nya-sajten/dokument/projekt/fosterpride.pdf 2004-04-16).

     Under en 10 – veckors period träffas paren som är aktuella för utbildningen.

Sammankomsterna är 3 timmar varje gång och de sker en gång i veckan. Sammankomsterna

leds av en familjevårdskonsulent och en familjehemsförälder och tar upp de kunskaper och

färdigheter som man behöver för att bli familjehemsföräldrar. Det kallas att ha kompetens.

     Det finns olika tema för sammankomsterna och de är som följer:

1. Introduktion till PRIDE – information ges till deltagarna angående syftet med PRIDE

samt om hur den förberedande utbildningen hänger samman med utredning och en

ömsesidig bedömning och beslut om deltagarnas förutsättningar att kunna bli ett

familjehem.

2. Att arbeta i team – här poängteras det hur viktig familjen är och relationerna inom den

är för att ett barn ska kunna utveckla en trygg identitet och självkänsla. Här tar man

upp värdet och ansvaret för att planera för varaktighet och kontinuitet i tillvaron för ett

barn som berörs av socialtjänstens insatser. Vidare tar man upp betydelsen av
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samarbete när man arbetar med utsatta barn och deras familjer och om

familjehemmets unika roll som medlemmar i ett professionellt team.

3. Att möta barns behov av närhet och anknytning – här går man igenom grunderna i

barns utveckling. Betoningen är på betydelsen av närhet och anknytning för barns

utveckling och hur familjehemmet som medlem i ett team kan bidra med att skapa

eller återupprätta relationer till barn som farit illa.

4. Att hantera förluster – här behandlas några av de faktorer som kan skada ett barns

utveckling. Barnets tragiska erfarenheter innan det blir placerat och separationen ifrån

den biologiska familjen innebär stora förluster för barnet och har en djup inverkan på

barnets utveckling. Sorgeprocessen och dess olika faser behandlas och de känslor som

är förknippade med dem. De blivande familjehemmen får fundera på hur de själva har

hanterat sina förluster genom livet och hur det kan komma att påverka dem som

familjehem i framtiden.

5. Att stödja relationer inom familjen – här betonas familjens betydelse för barns

utveckling av identitet, kulturell tillhörighet och självkänsla. Socialtjänstens strävan

att arbeta för hur barn återförenas med sin familj närhelst det är möjligt poängteras och

man tar upp hur teamet kan underlätta en återförening med barnet och dess biologiska

föräldrar. Man tar även upp vikten av att upprätthålla kontakten med sin familj under

pågående placering genom besök av och hos föräldrar och övrig släkt. Kontakterna

kräver planering och förberedelser och en beredskap att hantera barnets reaktioner

både före och efter besöket.

6. Att fostra barn – fokuserar på utmaningen att fostra barn. Ordet fostran definieras och

målsättningen med fostran klarläggs. Man tar även upp skillnaden mellan att fostra

och bestraffa. De blivande familjehemmen får kunskap om orsaker och bakgrund till

fosterbarns starka känslor och hur dessa påverkar deras beteende och hur man som

familjehem kan möta barnen med verkningsfulla och ändamålsenliga sätt att fostra

dem.

7. Att ge barn möjlighet att knyta livslånga band – sammankomsten behandlar olika sätt

att befrämja barn och ungdomars tillgång till trygga och utvecklande relationer som är

avsedda att bestå livet ut. Huvudmålsättningen för familjehemsvården är att barnet ska

återförenas med sin ursprungsfamilj. När en återförening inte är möjlig betonas vikten

av att familjehemmet är berett på ett livslångt engagemang i barnet som är

familjehemsplacerat hos dem. Uppgiften att hjälpa tonåringar till att klara ett

självständigt boende tas också upp här.
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8. Att leva i förändring – här tas upp hur ett barns placering påverkar livet i ett

familjehem. I fokus sätter man de första timmarna, dagarna och veckorna av en

placering. Man tar även upp livet i familjehemmet i ett längre perspektiv, som

familjehem kan man bli utsatt för anklagelser av olika slag. T ex misshandel och andra

otillbörligheter och det tas upp till diskussion olika sätt att motverka sådant genom en

öppen kontakt med övriga delar av teamet runt barnet.

9. Att fatta ett välgrundat beslut – här får man träffa olika personer som kan förekomma i

ett team runt ett fosterbarn. Det kan vara t ex familjehemssekreterare, psykolog,

politiker m.fl. Det blivande familjehemmet kan här också passa på att bjuda in släkt

och vänner som kommer att beröras av deras beslut att bli familjehem.

10. Att ta farväl och gå vidare – innebär att man gör en utvärdering av utbildningen i sin

helhet. De som har deltagit i utbildningen ges tillfälle att reflektera över sina egna

erfarenheter och utveckling och sätta sina egna förutsättningar i relation till

kompetenskraven för familjehem för att kunna fatta beslut om huruvida de är beredda

att bli familjehem eller inte (Allmänna barnhuset, 1996).

     Livsbok – när ett fosterbarn kommer till familjehemmet har barnet redan en historia bakom

sig och det har även familjehemmet. Inom familjehemsvården får fosterbarnen skriva en

livsbok som innehåller viktiga fakta om händelser i deras liv. I PRIDE-utbildningen ingår det

att de blivande familjehemsföräldrarna skriver en egen livsbok. Syftet med livsboken är att

den utgör en del av utredningsprocessen och det är viktigt att PRIDE-ledarna får ta del av

familjehemmets erfarenheter. Det är viktigt för PRIDE-ledarna att tillsammans med

familjehemsföräldrarna kunna diskutera om livshistorian och att man tillsammans undersöker

möjligheterna att kunna hjälpa andras barn.  Frågorna i livsboken har ett samband med

familjehemsförälderns historia, aktiviteter, vanor och känslor inom familjen.

     Exempel på frågor i livsboken:

Har du själv någon gång bott i ett familjehem eller känner du någon som har denna

erfarenhet? Utveckla ditt svar.

Vad skulle du behöva för kunskaper och information för att känna dig beredd att ta emot

fosterbarn i din familj?

Hur bedömer du ert sexuella samliv idag och vad betyder sexualitet för dig?

Finns det något som speciellt ger upphov till meningsskiljaktigheter er emellan och hur löser

ni detta?

Vad är det som gör att du tror dig kunna bli en bra fosterförälder?

Tänk tillbaka på din barndom, när du var arg, Vad fick dig att bli arg som barn?
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Vad gör dig arg nu som vuxen?

Hur skulle du vilja beskriva din syn på barnuppfostran? Vad tycker du är viktiga inslag i ditt

sätt att vårda och fostra barn?

Vilken period har hittills varit den bästa i ditt liv och varför?

Vad tror du att du behöver för stöd för att fortsätta ett samarbete med socialtjänsten kring ett

placerat barn i din familj? (Allmänna barnhuset, LIVSBOK, 1996).

Fortbildning:

Själva fortbildningsprogrammet består av olika fristående kurser. I kurserna behandlas och

fördjupas viktiga ämnesområden och frågeställningar. Utbildningen liksom

förberedelseprogrammet sker i grupp.

     I Sverige finns det följande kurser översatta:

• Stödja relationer mellan barn och deras familj.

• Alkohol- och drogberoendet påverkan på barn och familjer.

• Grunden att möta utvecklingsbehoven hos barn som farit illa.

• Att hantera familjehemstagandets inverkan på den egna familjen.

• Att arbeta som medlem i ett professionellt team.

Fortbildningsprogrammet är även öppet för andra än familjehem såsom socialarbetare,

skolpersonal eller andra samarbetspartners (http://www.x.komforb.se/nya-

sajten/dokument/projekt/fosterpride.pdf 2004-04-16).


