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Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka varför ett stort antal utredningar avslutas utan att
familjerådslag hållits. För att kunna besvara denna frågeställning ställs ett antal frågor:

• I vilken utsträckning upplever familjer, vars barn utreds av socialtjänsten, att de
informeras om familjerådslag?

• Varför tackar familjer nej till familjerådslag?
• Hur ser barnens vårdnadshavare på att släkt och nätverk tar aktiv del i utredning och

beslutsfattande.

För att belysa uppsatsens frågeställningar intervjuas trettio vårdnadshavare och två
socialsekreterare i Hyllie stadsdel, Malmö. Deras svar jämförs med både svensk och
internationell forskning på området.

Både kvantitativ och kvalitativ metod används vid insamlande och analys av materialet. För
att förstå materialet används empowermentparadigmet, men också Giddens, Habermas och
Etzionis teorier om att det senmoderna samhällets sociala och demokratiska problem står att
finna i det civila samhället, eller i olika samverkansformer mellan stat och civilt samhälle.

Undersökningen visar att arbetet med familjerådslag hänger samman med den människosyn,
och syn på expertens roll, som genomsyrar socialtjänstens verksamhet i övrigt. Endast 33 %
av trettio vårdnadshavare i Hyllie anser sig ha fått information om familjerådslag, trots att
stadsdelens politiska och organisatoriska mål är att alla ska informeras. Hur informationen om
modellen lämnas av socialsekreteraren och hur den mottas av familjen beror på vilket
paradigm man bekänner sig till; paternalism eller empowerment. Empowermentparadigmet
tycks slagit igenom på socialbyrån, åtminstone i teorin. Familjerna förväntar sig emellertid i
hög utsträckning att mötas av experter, som har lösningen på deras problem. Vårdnadshavarna
har betydligt mindre tilltro till familj, släkt och nätverk än socialsekreterarna. Andelen
vårdnadshavare som anser att socialtjänsten bäst kan bedöma en familjs behov av hjälp är
betydligt större än andelen socialsekreterare.
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Abstract

The aim of the paper is to study why a big number of investigations close down without a
family group conference. To be able to answer this a number of questions are asked:

• To what extent do families, whose children are investigated by social services, feel
that they get information about family group conferences?

• Why do families say no to family group conferences?
• What are the guardians opinions about relatives and network taking part in

investigation and decision making?

To illustrate the questions of the study thirty guardians and two social workers in Hyllie,
Malmö, are being interviewed. Their answers are being compared to Swedish and
international research.

Both quantitative and qualitative method is being used when collecting and analysing the
material. To understand the material the paradigm of empowerment, as well as Giddens,
Habermas and Etzionis theories of the social and democratic problems of late modern society
being found in the civil society, or in collaboration between the state and the civil society, is
being used.

The result of the study shows that family group conferences go along with the ideology of the
social services department. Only 33 % of thirty guardians in Hyllie have got information
about family group conferences, despite the fact there is a goal that says everybody has to be
informed. How the information is given by the social worker, and how it is understood by the
family, is dependent of the paradigm one believes in; paternalism or empowerment. The
paradigm of empowerment seems to have got through to the social service departments, if
only theoretically, but families still expect to be met by paternalism. The guardians have less
faith in family, relatives and network than the social workers. The number of guardians,
thinking social services is best judging the families need for help is significantly bigger than
the number of social workers.
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Förord

Modellen familjerådslag får allt större spridning i Sverige och utomlands. En del kritiska
röster hörs, men de flesta tycks vara överens om att detta är ett bra sätt att söka lösningar på
de problem socialtjänstens klienter står inför. Samtidigt går arbetet långsamt. Familjerådslag
är i de flesta kommuner ett komplement, något som bara används i ett fåtal utredningar.
Genom att göra denna undersökning har jag fått en djupare förståelse för hur
familjerådslagsarbetet hänger samman med övrigt arbete inom socialtjänsten.

Jag vill rikta ett särskilt tack till fil dr Bo Vinnerljung, forskningsledare vid Centrum för
Utvärdering av Socialt arbete, docent Knut Sundell, forskningsledare vid Forsknings- och
Utvecklingsenheten i Stockholms stad, Ingrid Lilja, projektledare för Svenska
Kommunförbundets projekt ”Familjerådslag i Sverige” samt Pål Limås, strategisk utvecklare i
Helsingborgs stad. Ni har bidragit med värdefulla tips på litteratur och kommentarer kring de
frågor jag ställer till vårdnadshavarna. Tack, Bo Vinnerljung, för att Du ledde in mina tankar
på att använda telefonintervjuer istället för skriftliga enkäter. Ingen av Er ska emellertid
behöva stå till svars för undersökningens genomförande. Alla misstag och
tillkortakommanden är helt mina egna.

Ett stort tack riktar jag till min handledare Kerstin Svensson, som har haft ett tufft arbete. Att
ta emot kritik är tydligen inte min starka sida. Emellertid har jag tvingats inse att Du haft rätt i
Dina kritiska kommentarer. Tack, Kerstin, jag har lärt mig oerhört mycket av vår mailväxling.

Utan respondenter hade detta inte blivit någon undersökning. Jag riktar ett stort tack till alla
Er vårdnadshavare som svarat på mina frågor och dessutom bidragit med kommentarer i
ämnet. Tack, Ingrid Bengtsson och Anders Gromer, socialsekreterare i Hyllie, för att Ni
frikostigt delat med Er av tankar och erfarenheter.

För att få fram uppgifter om vilka utredningar som varit aktuella och namn på vårdnadshavare
har jag fått ovärderlig hjälp av Annika Björk, vikarierande sektionschef, samt Ann-Christine
Landby och Anita Diabaté. Ett stort tack till Er! Tack säger jag också till alla socialsekreterare
inom utredningssektionen i Hyllie stadsdel för att Ni hjälpt mig att få fram telefonnummer till
aktuella vårdnadshavare.

Sist, men inte minst, vill jag rikta ett tack till min familj. Jag vet att jag emellanåt inte varit
kontaktbar, att jag överlämnat allt hushållsarbete till er och stirrat fånigt när middagsmat
kommit på tal. Tack, Kalle och Danne, för att Ni inte slängt ut mig under dessa månader.

Sätofta, Höör, i november 2000

Ewa Näslund
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Ett familjerådslag är ett möte, där familj, släkt och anhöriga samlas för att hitta
lösningar på de problem som uppstått. Till sin hjälp att anordna mötet har
familjen en samordnare, som är fristående från socialtjänsten. För att nätverket
ska kunna göra en så bra planering som möjligt bistår viktiga professionella med
sin expertkunskap och erfarenhet, som redovisas under familjerådslagets första
del. Socialsekreteraren informerar också om eventuella juridiska begränsningar i
familjens beslutanderätt. Därefter följer nätverkets enskilda överläggning. Under
familjerådslagets tredje del redovisas handlingsplanen, som nätverket måste vara
överens om, och socialsekreteraren tar ställning till den utifrån gällande
lagstiftning. Modellen kommer ursprungligen från Nya Zeeland och används
främst när barn far illa (Lilja, 1998, 2000, Hallberg, 1998, Hæggman &
Sjöblom, 2000).

Familjerådslag som modell och förhållningssätt utgår ifrån att socialarbetare inte
kan vara experter på den enskilda människans problem. Den enskilde är själv,
och tillsammans med sitt nätverk, expert på sitt liv och hur det ska levas.
Socialtjänsten träffar den enskilde i hans egenskap av klient och kan omöjligt
förstå komplexiteten i hans livssituation, hur noggrann utredning som än göres.
Detta innebär att för att få livskraftiga och hållbara lösningar på de problem som
socialtjänsten ställs inför måste den enskilde och hans nätverk bjudas in i
beslutsprocessen. Socialarbetaren har teoretiska kunskaper och erfarenhet att
erbjuda, men också tillgång till samhällets resurser. Socialarbetaren har
dessutom en skyldighet att tillse att lagstiftningen följs (Hæggman & Sjöblom,
2000, Sundell & Hæggman, 1999, Lupton & Nixon, 1999).

Familjerådslag används främst i arbetet med utsatta barn och ungdomar. Den
utredning som öppnas när ett barn far illa, antingen efter en anmälan eller en
ansökan, kan avslutas med ett familjerådslag. Eftersom familjerådslaget
förutsätter att socialsekreteraren kan delge problembeskrivning och bedömning,
vilket innebär att sekretessen hävs, är det vårdnadshavaren som beslutar om det
ska hållas ett familjerådslag. Under två år, mellan 1995 och 1997, prövades
familjerådslag i tio svenska kommuner i ett projekt lett av Svenska
Kommunförbundet (Lilja 1998, Sundell & Hæggman, 1999).

Den kvantitativa utvärdering av projektet, som gjordes av Knut Sundell och
Ullalena Haeggman, visar att implementeringen av familjerådslag i Sverige fått
ett svagt genomslag i det vardagliga sociala arbetet. I genomsnitt 10 % av alla
öppnade utredningar ledde under tvåårsperioden till familjerådslag. Variationen
mellan kommunerna var emellertid stor, från 4 till 37 %. Faktorer som ökat
användandet var om socialarbetarna är positiva till familjerådslag och om det
lokala genomförandet inneburit bättre stöd till dem (Sundell & Hæggman,
1999).

I de allra flesta kommuner är det socialsekreteraren som avgör vilka familjer,
som ska erbjudas familjerådslag. Variationen mellan projektkommunerna i hur
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ofta socialarbetarna tillfrågade föräldrarna var stor. Utvärderingen visar vidare
att de familjer, som blev aktuella för familjerådslag skilde sig i flera avseenden
från dem som inte blev aktuella. Flera av dessa skillnader talar för att de som
blev aktuella för familjerådslag hade en mer allvarlig problematik, men också att
socialarbetaren i dessa fall var mer positiv till familjerådslag (Sundell &
Hæggman, 1999).

Många socialsekreterare uppger att ett stort antal familjer tackar nej till
erbjudandet om familjerådslag. I utvärderingen av det svenska projektet
framgår att i genomsnitt 8 av 10 föräldrar tackat nej till erbjudandet om
familjerådslag. Variationerna mellan de tio kommunerna är emellertid stor. I en
kommun tackade drygt hälften av de tillfrågade ja till familjerådslag (Sundell &
Hæggman, 1999).

Familjerådslag är inte en ny teknik, en metod bland andra, utan konsekvensen av
ett synsätt inom socialt arbete (Lupton & Nixon, 1999). Principerna som ligger
till grund för familjerådslag delas på ett teoretiskt plan av de flesta
socialarbetare och finns implicit i lagstiftningen. Modellen har rönt stort
intresse, men trots detta fått ett svagt genomslag i utredningsarbetet i de flesta
kommuner.

Hur ett familjerådslag går till, vad det leder till och de medverkandes
upplevelser finns beskrivet i både svensk och internationell litteratur. Det som
saknas är studier över lång tid. Saknas gör också forskning om de processer som
leder till att ett stort antal utredningar avslutas utan familjerådslag.

1.1.1.        Mitt förhållande till familjerådslag

Jag hörde första gången talas om familjerådslag 1994, då jag lyssnade till
Murray Ryburn, som är en av förgrundsgestalterna när det gäller införandet av
familjerådslag som en modell för socialt arbete i Europa. Under Svenska
Kommunförbundets tvååriga projekt var jag lokal projektledare i Hyllie
stadsdel, Malmö. Svenska Kommunförbundet har anlitat mig som utbildare i
modellen runt om i Sverige och jag utbildar fortfarande i egen regi. Just nu är
jag dessutom projektsekreterare med målsättningen att införa familjerådslag som
en modell inom äldreomsorgen i Hyllie stadsdel.

Som läsaren förstår är jag långt ifrån objektiv. Jag tror på familjerådslag, inte
som ett sätt att lösa alla problem inom socialtjänsten, men som ett sätt att söka
svaren.

Ambitionen med denna uppsats är inte att ta reda på om familjerådslag är en bra
modell eller inte. Istället är utgångspunkten det faktum att, trots politiska och
professionella ambitioner, avslutas väldigt få utredningar med familjerådslag.
Trots denna avgränsning påverkar naturligtvis min inställning till familjerådslag
undersökningen i alla led, från val av frågeställningar till analys. Även mitt val
av referenser styrs naturligtvis av min syn på familjerådslag, som ju ytterst är en
konsekvens av den världsbild jag bekänner mig till.
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Jag tror inte på att det finns några objektiva forskare, särskilt inte inom
humanvetenskaperna. Genom att öppet redovisa min ståndpunkt och försöka
väga in den i undersökningen hoppas jag ge läsaren en möjlighet att kritiskt
granska resultatet.

1.2. Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka varför ett stort antal utredningar avslutas utan
att familjerådslag hållits.

För att förstå varför många utredningar avslutas utan familjerådslag är de
teoretiska utgångspunkterna för modellen viktiga hjälpmedel. Jag väljer därför
att redovisa vad familjerådslag är och dess teoretiska utgångspunkter, trots att
uppsatsen handlar om de utredningar som inte leder till familjerådslag. Andelen
familjerådslag kan vara liten trots att verksamheten på socialbyrån genomsyras
av det synsätt, som ligger till grund för modellen. Om så är fallet blir
slutsatserna annorlunda än om familjerådslagens ideologiska grundval saknas
inom organisationen.

1.2.1. Frågeställningar

Den övergripande frågeställningen är:
• Varför leder en utredning inte till familjerådslag?

För att kunna besvara denna ställer jag ett antal frågor:
• I vilken utsträckning upplever familjer, vars barn utreds av

socialtjänsten, att de informeras om familjerådslag?
• Varför tackar familjer nej till familjerådslag?
• Hur ser barnens vårdnadshavare på att släkt och nätverk tar aktiv del i

utredning och beslutsfattande?

1.2.2. Avgränsningar

Huruvida familjerådslag är ett bra sätt att lösa problem när barn far illa kommer
inte att diskuteras i denna uppsats. Frågan belyses både bra och ingående i flera
undersökningar, varför jag lämnar det åt läsaren att vid intresse fördjupa sig i
dessa. En bra sammanfattning av relevant material på området ges i boken
”Empowering practice ? A critical appraisal of the family group conference
approach” (Lupton & Nixon, 1999).

Jag försöker inte heller besvara frågan om det är önskvärt att fler utredningar
avslutas med familjerådslag för att involvera barnets släkt och övriga nätverk i
de beslut som fattas. Däremot kommer frågan att tas upp i den avslutande
diskussionen.
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2. Teori

2.1. Teoretiska utgångspunkter

För att förstå varför många utredningar avslutas utan familjerådslag är de
teoretiska utgångspunkterna för modellen ett viktigt hjälpmedel. Andelen
familjerådslag kan vara liten trots att verksamheten på socialbyrån genomsyras
av det synsätt, som ligger till grund för modellen. Min utgångspunkt är därför de
teorier som lett fram till att familjerådslag utvecklats.

Den internationella diskussion om modernitet och senmodernitet som förs idag
handlar ytterst om pågående samhällsförändringar och om den framtida
demokratin. Gamla sociala problem ges delvis nya lösningar. Samtidigt har
modernitet, senmodernitet, civilt samhälle och kommunitarism rötter åtskilliga
århundraden tillbaka (Bjerkman & Andersson 1999).

Det pågår en ständig rörelse mellan å ena sidan kollektivism, i vilken samhällets
rätt är större än individens, och å andra sidan individualism, där varje individ är
sig själv nog. Kommunitaristerna menar att pendeln slagit över för långt åt det
ena hållet. Protester mot snäva moraliska normer och kontrollsystem baserade
på släktskap och lojalitet har lett till att individen betonas på bekostnad av
kollektivet. Tes och antites söker nu sin syntes. Svaret är inte att återgå till den
tidigare ordningen, utan snarare att bygga upp en ny. Etzioni betonar vikten av
att gå från ”jag” till ”vi”, att tala om individens skyldigheter och inte bara
rättigheter (Etzioni, 1995).

Begreppen stat och marknad har länge stått i centrum i det moderna samhället.
Dessa har emellertid enligt kritikerna inte tillräckligt lyckats bemästra
senmoderna problem och konflikter. Istället menar Giddens, Habermas och
Etzioni att lösningen på det senmoderna samhällets sociala och demokratiska
problem sannolikt finns i det civila samhället, eller i olika samverkansformer
mellan stat och civilt samhälle. Det civila samhället kan beskrivas som
inkluderande alla de formella och informella samspelsformer, som människor
skapar för att tillvarata sina intressen och behov. Exempel på det civila
samhället är familjen, hushållet, föreningar och olika former av informella och
formella nätverk (Bjerkman & Andersson, 1999).

Under 1900-talet har det civila samhället trängts tillbaka till förmån för staten,
myndigheter och experter. Habermas talar om systemets kolonisation av
livsvärlden, där myndigheter alltmer griper in på olika privata områden
(Månsson, 1998). Att expertsystem genomtränger i princip alla aspekter av det
sociala livet under modernitetens villkor belyses och diskuteras av Giddens.
Sociologiska och psykologiska teorier används av människor i vardagslivet för
att reflektera över äktenskap, vänskap och föräldraskap. Moderniteten bryter ner
det lilla samhällets och traditionernas skyddsnät och dessa ersätts av mycket
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större och opersonliga organisationer. Tidigare former av lokal kontroll ersätts
av olika abstrakta system, framförallt expertsystem (Giddens, 1997).

Giddens talar om stora delar av det mänskliga beteendet som karaktäriserat av
viljestyrda handlingar och en förmåga att reflektera över beslut och beteenden.
Han ansluter därmed till existentialismen genom att lyfta fram människan som
en handlande varelse och menar, i motsats till postmoderna teoretiker, att
människor besitter stor kunskap om den sociala verkligheten och att de har stora
möjligheter att bidra till förändringar av samhället.

Rappaport  beskriver mänskliga sociala system som paradoxala. Det går inte att
möta sociala problem, som är dialektiska till sin natur, med statiska,
konvergenta lösningar. Istället måste man inse att det finns mer än ett sätt att
lösa ett problem (Rappaport, 1981, 1987).

För att människor ska kunna återtillägna sig makten över sina liv, men samtidigt
kunna ta tillvara olika experters kunskaper, krävs ett dialektiskt förhållningssätt.
För att detta ska vara möjligt krävs självbemyndigande eller maktförstärkning,
det som brukar kallas empowerment (Giddens, 1997).

2.2. Empowerment

Rappaport kritiserar i ett par artiklar den paternalistiska
preventionsmodellen, enligt vilken människan anses vara passiv och i behov av
hjälp. Hjälpen ska komma från experten, som har till uppgift att bestämma vad
som ska ändras och när det ska ske. Empowerment är motsatsen till det
paternalistiska tänkandet och ser en mångfald lösningar på sociala problem, som
oftast är för komplexa för att kunna lösas med hjälp av en teori. Experten arbetar
tillsammans med människor istället för på, diagnoser ersätts av samarbete
(Rappaport 1981, 1987, Bjerkman & Andersson, 1999).

Den paternalistiska preventionsmodellen och empowerment bygger på olika
filosofiska världsbilder. Adams anser att empowerment är ett nytt paradigm,
snarare än en förändring av det nuvarande, alltså ett paradigmskifte. Enligt
honom erbjuder det en revolution snarare än en evolution i socialt arbete
(Adams, 1996). Empowerment har sina rötter i en mix av självhjälpstraditioner
och senare frihets- och sociala aktionsrörelser.

Begreppet empowerment kan översättas med ”ge makt åt”, ”bemyndiga” eller
”sätta i stånd”, men kan också innebära att människor griper makten utan att bli
tilldelad den.

Freire utgår ifrån människans ontologiska kallelse att vara ett subjekt, som
handlar med och omskapar sin värld. Världen är inte statisk och given utan ett
problem som man ska arbeta med och lösa. Det gamla paternalistiska
förhållandet måste övervinnas (Freire, 1975). Freire talar visserligen om
pedagogik, men tankarna kan överföras till socialt arbete och detta har gjorts av
många före mig. Klienter är inte föremål för hjälp utan aktiva varelser och
kritiska tänkare.
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Man kan också beskriva empowerment genom att definiera dess motsats, vilken
är verklig eller imaginär maktlöshet, inlärd hjälplöshet, alienation och en känsla
av att inte kunna kontrollera sitt liv (Lupton & Nixon, 1999).

Empowerment är en process, snarare än en lösning. Den innehåller en
psykologisk känsla av personlig kontroll eller inflytande, men också ett faktiskt
socialt inflytande, politisk makt och legala rättigheter (Rappaport, 1987).
Genom denna process får individer, grupper och/eller samhällen förmåga att ta
kontroll över sina omständigheter och uppnå sina egna mål (Adams, 1996).

Faureholm beskriver empowerment som att resa sig ur klientisering och
förödmjukelse, att erövra sin egen förmåga till värdighet och inflytande. Hon
poängterar också att empowerment kommer ur den egna viljan till förändring
och genom egen insats. Det handlar om att väcka en latent potential (Faureholm,
1996).

Vilken roll har då experten i empowermentparadigmet? Adams  talar om att
hjälpa individen bli medveten om de begränsningar som det är möjligt och
nödvändigt att förändra (Adams, 1996). Rappaport anser att socialarbetarens
uppgift är att tillsammans med människor utforska verkligheten, för att på så sätt
få den enskilda människan att ta ett större ansvar för sin situation (Rappaport
1981, 1987).

Det är emellertid på sin plats att rikta en varning för hur empowerment kommit
att användas i debatten. Empowerment är inte ett helt entydigt begrepp. Det är
svårt att mäta, samtidigt som det tilltalar både den politiska högern och vänstern,
både individualistiska och kollektivistiska teorier. När den politiska högern
använder begreppet empowerment handlar det om individens
självbestämmande, oberoende samt rättighet att ta hand om sig själv och sin
familj. Syftet är att begränsa välfärdsstatens inflytande och stärka eliters
positioner (Adams, 1996). Den politiska vänstern ser snarare empowerment som
ett sätt för de förtryckta klasserna att ta tillvara sina intressen och ta makten över
sina liv. Trots skillnader mellan höger och vänster kritiserar båda välfärdsstatens
sätt att göra människor beroende och initiativlösa (Lupton & Nixon, 1999).

Empowermentparadigmet ligger till grund för modellen familjerådslag. För att
förstå varför ett stort antal utredningar avslutas utan familjerådslag är det viktigt
att belysa hur de familjer, som utreds av socialtjänsten, ser på sin egen och
släktens roll kontra experternas. Om lösningarna ska komma från socialtjänsten
är  familjerådslag bara en omväg. Det är också viktigt att fundera över om skiftet
från paternalism till empowerment är förankrat bland socialsekreterarna,
eftersom det styr om och hur informationen om familjerådslag lämnas.

3. Metod och urval

3.1. Val av undersökningsobjekt
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För att belysa och försöka besvara uppsatsens frågeställningar har jag valt att
både intervjua familjer och socialsekreterare. Tyngdpunkten i undersökningen
ligger på familjerna. Socialsekreterarnas synpunkter bildar, tillsammans med de
svar socialsekreterare som intervjuats i två svenska utvärderingar av
familjerådslag givit, en bakgrund till dessa intervjuer.

Jag har valt att intervjua socialsekreterare och familjer, som varit eller är
aktuella, på Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö. Anledningen till detta är att
Hyllie har inskrivet i sina mål och riktlinjer för verksamheten att alla familjer,
vars barn blir föremål för en utredning i enlighet med 50 § Socialtjänstlagen, ska
föreslås familjerådslag. Det urval som i andra kommuner görs av den enskilde
socialsekreteraren har ersatts av en politisk vilja att låta familjen avgöra om man
vill ha ett familjerådslag eller inte. Det innebär att jag kan studera hela den
grupp utredningar, som inte avslutats med familjerådslag. Min tanke är att på så
sätt komma bort ifrån det urval som sker genom att socialsekreterarna endast
tillfrågar vissa familjer.

Som bakgrund och jämförelse har jag studerat aktuell internationell forskning på
området.

3.1.1.  Vårdnadshavare

Det är barnets vårdnadshavare som beslutar om det blir ett familjerådslag eller
inte. Om hon eller han inte vill ha ett familjerådslag kan socialtjänsten inte
heller initiera ett sådant. Av denna anledning vänder jag mig till barnens
vårdnadshavare.

För att få ett lagom stort material har jag valt att studera ett kvartal. Under
perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2000 avslutades 48 utredningar
jämlikt 50 § Socialtjänstlagen. Med barn avses personer ej fyllda 18 år vid
tillfället för utredningens avslutande.

Av de 48 utredningarna avslutades två med familjerådslag. Detta är dock
vilseledande, eftersom endast ett familjerådslag hållits för ett barn. Två öppnade
utredningar på samma barn resulterade alltså i ett familjerådslag.

I ytterligare tre fall, förutom ovan nämnda familjerådslag, har mer än en
utredning varit öppen på samma barn. Resterande 46 utredningar handlar om 43
barn.

De 43 barnen har 51 vårdnadshavare. Utredning har varit öppen på ett barn per
familj utom i fem fall. I fyra av dessa var utredning öppen på två barn per familj,
medan en familj hade tre barn som var föremål för utredning.
28 barn av 43 har en vårdnadshavare, återstående 15 två vårdnadshavare.

I ett fall tackade den ena vårdnadshavaren ja till familjerådslag, medan den
andre tackade nej. Den vårdnadshavare, som ville ha familjerådslag har tagits
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bort ur undersökningsmaterialet, som nu består av 50 vårdnadshavare.

3.1.2. Socialsekreterare

Utvärderingen av Svenska Kommunförbundets projekt Familjerådslag i Sverige
visar att socialarbetarna har en viktig roll i antalet genomförda familjerådslag.
Om socialarbetarna var positiva till familjerådslag ökade andelen både
tillfrågade familjer och genomförda rådslag (Sundell & Hæggman, 1999). Detta
är anledningen till att jag, trots mitt huvudsakliga fokus på familjerna, har valt
att intervjua två socialsekreterare. Det kan tyckas vara ett litet material. Min
avsikt är emellertid inte att med vetenskaplig noggrannhet belysa vilka
anledningar socialsekreterare i allmänhet ser till att en utredning inte avslutas
med familjerådslag, utan snarare att skapa en bakgrund för intervjuerna med
vårdnadshavare. Mina två intervjuer jämförs också med de synpunkter som
framförs av 123 socialarbetare i tio kommuner (Sundell & Hæggman, 1999) och
36 socialsekreterare i Botkyrka (Sjöblom, 1999).

Av åtta socialsekreterare, som arbetar med utredningar av barn som far illa och
därmed med familjerådslag, väljer jag en relativt nyutexaminerad man och en
kvinna, som varit socialsekreterare i många år. Mannen var vid tiden för
intervjuerna den yngste av sitt kön, som arbetade med barn och ungdomar,
medan kvinnan den äldsta. En av dessa hade haft flera familjerådslag och en
hade inte haft något. Avsikten är inte att dessa två ska ge en representativ bild av
socialsekreterarna i gruppen, utan de är exempel på två röster.

3.1.3. Min roll på Hyllie stadsdelsförvaltning

Jag har arbetat på Hyllie stadsdelsförvaltning sedan 1993 och under många år
tillhört den arbetsgrupp, vars utredningar jag nu studerar. Sedan tre år tillbaka är
jag inte anställd längre, men har funnits kvar och ansvarat för arbetet med
familjerådslag samt vikarierat som familjevårdssekreterare. Numera arbetar jag
inom sektionen för äldre och funktionshindrade, men fortfarande med
familjerådslag. Min roll på Hyllie stadsdelsförvaltning är klart definierad som
”ansvarig för arbetet med familjerådslag”.

Att jag känner de intervjuade socialsekreterarna, och inte minst att de känner
mig, är ett problem. Hur påverkar detta min roll som intervjuare? Kan
socialsekreterarna vara ärliga när de besvara mina frågor? När jag tillfrågar dem
om de vill medverka förklarar jag syftet noga. Jag frågar också om de ser några
problem med att jag intervjuar dem, om de tror sig kunna vara ärliga. Båda
hävdar att de inte har några svårigheter att vara ärliga mot mig. Att detta inte är
någon garanti för att problemet inte skulle finnas är jag emellertid väl medveten
om.
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Att min förförståelse och mitt förhållande till familjerådslag påverkar vad jag
hör och vad jag väljer att anteckna är jag väl medveten om. För att i någon mån
råda bot mot detta går jag igenom intervjuerna med socialsekreterarna efteråt.

Min roll på Hyllie stadsdelsförvaltning är också ett problem i förhållande till de
vårdnadshavare jag telefonintervjuar. Visserligen har jag bara haft personlig
kontakt med två av vårdnadshavarna, men vår relation i dessa båda fall kan
naturligtvis ha påverkat deras svar.

3.2.         Val av metod

Jag använder mig av metodologisk triangulering, både inom metoden och
mellan metoder. Avsikten är att nå en djupare och bredare analys och att
balansera de enskilda metodernas felkällor (Svensson & Starrin, 1996).

Vårdnadshavarna telefonintervjuas utifrån ett standardiserat intervjuformulär
med både slutna och öppna svarsalternativ.

Intervjuerna av socialsekreterare är av kvalitativ natur.

3.2.1.           Telefonintervju av vårdnadshavare

Jag har valt att göra telefonintervjuer med barnens vårdnadshavare. För att
kunna generalisera och dra slutsatser behöver jag ett större material än jag har
tid att personligen träffa. Telefonintervjuer har många av intervjuns fördelar.
Svarsfrekvensen är hög och uppenbara missförstånd kan rättas till omgående.
Jag kan förklara undersökningens syfte på ett bättre sätt utifrån de frågor
respondenterna ställer. På så sätt hoppas jag uppnå att ingen känner sig kränkt
av mitt telefonsamtal. Intervjuareffekten är lägre, liksom risken för att jag ska få
de svar respondenterna förväntar sig att jag vill ha (Robson, 1993). Det är lättare
att vara ärlig på avstånd än öga mot öga med intervjuaren. Dessutom känns det
etiskt riktigt att inte träffa respondenterna personligen. De har inte bett om
denna undersökning och har rätt att få förbli anonyma i meningen inte synliga
för mig.

Hyllie stadsdelsförvaltning har hjälpt mig med namn och telefonnummer till de
aktuella vårdnadshavarna. Jag har inte läst några utredningar eller fått kännedom
om problemens art innan telefonkontakten med vårdnadshavarna, vilket jag
upplyser dem om. I två fall har jag emellertid haft kontakt med respondenter
tidigare under min tid som familjevårdssekreterare. Att deras svar kan vara
påverkade av vår relation är självklart. Jag väljer emellertid att trots detta
intervjua dem själv. Att våra åsikter om familjerådslag går isär tar jag som ett
tecken på att de trots allt ger mig en rättvisande bild av sina överväganden.

Jag har talat med 30 av de 50 vårdnadshavarna. Övriga 20 har jag av olika skäl
inte kunnat nå. I enstaka fall har de avböjt medverkan. Intervjuerna görs under
tiden maj till och med juli 2000. Intervjuguiden finns som bilaga. Förutom de
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fastställda svarsalternativen i intervjuguiden ges respondenterna också möjlighet
till personliga reflektioner, som jag antecknar.

Några frågor, med fastställda svarsalternativ, ställer jag för att få en bild av om
respondenten fått information om familjerådslag och hur denna lämnats.
Två frågor är öppna och saknar svarsalternativ. Dessa behandlar orsaken till att
man tackat nej till familjerådslag och hur man förstått modellens upplägg och
besvaras endast av dem, som fått information om familjerådslag.

I utvärderingen av Svenska Kommunförbundets projekt ”Familjerådslag i
Sverige” besvarade 123 socialarbetare en enkät i november 1996. Frågorna
berörde deras förtroende för familjerådslagsmodellen, oavsett om man menar
förtroende för släkt och vänner att bistå vid sociala problem, familjens förmåga
att lösa problem själva eller socialtjänstens skyldighet att överlämna en del av
kontrollen över vad som sker till familjen (Sundell & Hæggman, 1999). De sista
fem frågorna i min intervju har tidigare ställts till dessa socialarbetare. I
utvärderingen av familjerådslagsprojektet i Botkyrka ställdes de tre sista
frågorna till socialsekreterarna (Sjöblom, 1999). Frågorna har fem
svarsalternativ, som befinner sig på en skala från en ytterlighet till en annan. Jag
väljer att ställa frågorna till vårdnadshavare för att kunna göra en jämförelse
med socialarbetarnas svar.

3.2.2. Bortfall

Av de 20, som inte besvarat frågorna, har jag talat med tre som sagt att de inte
vill besvara några frågor. Fyra personer har jag inte kunnat nå på grund av att de
bytt telefonnummer, en person har jag inte kunnat prata med på grund av
språksvårigheter och en till följd av sjukdom. En person är bortrest, en har ingen
bostad eller telefon och resterande nio har inte svarat när jag ringt. I de fall jag
kunnat har jag lämnat meddelanden, men ingen har ringt upp mig.

Att 40 % inte besvarat frågorna är naturligtvis ett problem. Mer intressant är
emellertid om dessa 40 % kan antas vara en särskild grupp, med åsikter som
skiljer sig från dem jag har intervjuat (Robson, 1993). De fyra, som sagt nej till
att besvara frågorna, skulle kunna ha åsikter som skiljer sig från övriga
respondenter. De utgör emellertid endast 8 % av det totala materialet, varför
deras svar inte kan påverka utfallet i någon större omfattning. En person har jag
inte kunnat prata med på grund av språksvårigheter. Om denna person varit den
enda med utländsk bakgrund i materialet hade svaren eventuellt kunnat skilja sig
från övrigas, men så var inte fallet. Övriga femton personer, eller 30 %, har jag
inte kunnat nå och de har alltså aldrig tillfrågats om deltagande i
undersökningen. Detta bortfall måste anses vara slumpmässigt och bör därför
inte inverka på trovärdigheten i undersökningen.

3.2.3. Intervju av socialsekreterare

De två socialsekreterare jag valt ut tillfrågas personligen om de är intresserade
av att medverka, vilket båda är.
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Intervjuerna görs på respektive socialsekreterares rum i månadsskiftet november
december 1999. Tidsmässigt har socialsekreterarna avsatt en timme vardera,
men båda intervjuerna avslutas efter 45 minuter eftersom ämnet då tycks uttömt.
Jag väljer att intervjua dem var för sig och inte tillsammans. Istället för att
använda bandspelare, eller en kombination, väljer jag att anteckna under
intervjuernas gång. För att minimera risken för missförstånd och öka validiteten
går jag igenom intervjuerna med socialsekreterarna efteråt.

Jag väljer att utföra kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun är en metod
för att utröna, förstå och lista ut hur något är beskaffat, och har många fördelar
(Svensson & Starrin, 1996). Utifrån ett angivet tema har respondenten möjlighet
att fritt utveckla sina tankar, istället för att styras av på förhand formulerade
svarsalternativ (Robson, 1993). Intervjun är en vägledd konversation, i vilken
jag som intervjuare är medskapare till resultatet genom min interaktion med
respondenten.

Utgångspunkten är en frågeställning: Varför tror du att många familjer tackar
nej till familjerådslag? Detta är den enda frågan.

Jag låter socialsekreterarna relativt fritt utveckla sina tankar och funderingar.
När det känns relevant ställer jag följdfrågor och ber dem vidareutveckla
resonemanget.

3.3.        Bearbetning och analys

Telefonintervjuernas svar kvantifieras eftersom jag vill veta hur stor andel av
respondenterna som ansluter sig till respektive svarsalternativ. Jag antecknar
svaren på de frågor, som saknar i förväg fastställda svarsalternativ, liksom de
kommentarer respondenterna lämnar. Dessa svar kvantifieras inte, utan
redovisas enbart som komplement i analysen. All bearbetning sker manuellt. Jag
kontrollräknar flera gånger för att undvika misstag.

Bearbetning av materialet från intervjuerna med socialsekreterarna görs genom
att jag kodar och kategoriserar meningar och uttalanden ur intervjuerna. Efter att
först ha antecknat varje mening på en papperslapp studerar jag dessa ingående
för att finna samband, rubriker och underrubriker.

Analys av materialet sker genom att jag kontrollerar hur stor andel av
vårdnadshavarna, som tycker sig ha fått information om familjerådslag. På så
sätt får jag svar på min första fråga:

• I vilken utsträckning upplever familjer, vars barn utreds av
socialtjänsten, att de informeras om familjerådslag?

För att få en bakgrund att redovisa resultaten mot jämförs de med
socialsekreterarnas resonemang samt svensk och internationell forskning.

Undersökningens andra fråga gäller orsakerna till att man tackar nej till
familjerådslag. Svaren redovisas separat och i förhållande till de utvärderingar
som gjorts av olika familjerådslagsprojekt.
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Den tredje frågan lyder:
• Hur ser barnets vårdnadshavare på att släkt och nätverk tar aktiv del i

utredning och beslutsfattande?
Svaren kvantifieras. För att underlätta jämförelser redovisas de på samma sätt
som socialsekreterarnas svar i två svenska utvärderingar (Sundell & Hæggman,
1999, Sjöblom, 1999). I analysen sammanfattas svaren under två rubriker:

• Nätverkets roll i utredning och beslut
• Förhållandet mellan familjen och socialtjänsten

När jag kommit så långt i analysen sammanfattar jag resultaten under tre
rubriker, som också är rubriker i resultatredovisningen.

• Information
• Förhållandet mellan den enskilde, familjen, nätverket och socialtjänsten
• Förhållandet mellan socialsekreteraren och organisationen

För att förstå det som materialet visar använder jag mig av
empowermentparadigmet, men också av Giddens, Habermas och Etzionis
teorier om att det senmoderna samhällets sociala och demokratisk problem står
att finna i det civila samhället, eller i olika samverkansformer mellan stat och
civilt samhälle (Rappaport, 1981, 1987, Etzioni, 1995, Giddens, 1997, Månsson,
1998, Bjerkman & Andersson, 1999).

Slutligen sammanfattar jag resultaten i det avslutande kapitlet.

Innan resultaten redovisas väljer jag emellertid att beskriva
familjerådslagsmodellen och dess ursprung.

4.        Familjerådslag

4.1. Historisk tillbakablick

Ordet klient härstammar både från latin och grekiska. Det latinska ordet betyder
”den som lutar sig mot någon för att få beskydd”, medan det grekiska betyder
”den som kommer när härskaren kallar”. Ordets dubbla betydelse har präglat
förhållandet mellan samhället i socialarbetarskepnad och klienten genom
historien. Fortfarande innehåller denna relation en dubbelhet, både beskydd och
beroende, både hjälp och kontroll (Faureholm, 1996).

De drivande krafterna bakom organiseringen inom det sociala arbetet har sitt
ursprung i liberala och konservativa grupper med ett väl formulerat
välgörenhetstänkande, en vilja att hjälpa men också att bevara lugnet i
samhället. Föresatserna var goda, men präglades av en von oben syn på de
fattigas förhållanden. Ett politiskt arbete för ökad rättvisa ledde till reformer
med socialt innehåll och samhället tog på sig ansvar för allt fler sociala
områden. Ronnby talar om att det framförallt kom att bli medelklassgrupper som
fick inflytande på socialvårdens utveckling och att detta visade sig i den
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förmyndarattityd och uppfostrarhållning som man fortfarande kan finna inom
socialvården (Ronnby, 1981).

Staten tar det yttersta skyddsansvaret för barnen och får en allmänt
förebyggande uppgift som blir starkare i takt med att det informella nätverket,
den naturliga sociala kontrollen försvagas i sovstäder och i ensamhet. Samtidigt
är det klienten som individ som står i centrum i metodikundervisningen på
socialhögskolorna (Mattsson, 1984).

Under 60-talet börjar enstaka klienter och socialarbetare ta sig ton. Det talas om
klientförbund och klientdemokrati, eftersatta grupper mobiliseras och
organiseras för förändringsarbete på det lokala planet. På Sveriges socialchefers
konferens 1971 läggs grunden för det som sedan kom att bli socialtjänstlagen.
Målsättningen var att vidareutveckla frihet och frivillighet i behandlingen, att
främja en demokratisk utveckling av socialvården och att ge den
serviceinriktning (Mattsson, 1984). Socialtjänstlagen kom att på väsentliga
punkter skilja sig från tidigare lagstiftning. Målsättningen att arbeta med, och
inte för, människor bryter med förmyndarstämpeln åtminstone på pappret.
Tilltro till klientens egen förmåga och kraft samt egna inneboende resurser till
ansvarstagande och växt betonas. Arbetet på socialkontoren kom emellertid inte
att förändras lika radikalt.

Det är svårt för samhällsvården att befria sig från förmyndarstämpeln, trots
politisk medvetenhet, personliga ansträngningar och god vilja. Klienten ses
fortfarande som ett objekt för den samhälleliga välviljan, för den goda
förmyndarens omsorger. Mattsson talar om ”de goda avsikternas tyranni”.
Socialarbetaren som den gode förmyndaren kan ses som den svenska nationella
modellens gestaltning i samhällsvården (Mattsson, 1984).

4.2. Familjerådslagens framväxt

Socialpedagogikens betoning av de informella sammanhangen får ökad
aktualitet när socialstaten inte har resurser att bygga vidare på den
socialteknokratiska modellen (Ronnby, 1981). Samtidigt visar forskning och
erfarenhet inte bara att samhällets åtgärder för att skydda barn inte alltid räcker
till, utan att åtgärderna i sig till och med kan skada barnen. Vikten av att öka
barns och föräldrars inflytande över sina egna liv blir uppenbar. Utvecklingen är
densamma i hela västvärlden (Lupton & Nixon, 1999).

Samtidigt höjs politiska krav på ökat inflytande från förtryckta minoriteter runt
om i världen. Etniska minoriteter ställer krav på medbestämmande och
erkännande av sina egna traditioner i omsorgen om sina barn.

Att samla släkt och nätverk för att fatta beslut när ett problem uppstått är inget
nytt, utan ett led i en urgammal tradition. Genom formaliserade rutiner eller
ritualer sammankallades förr till sockenstämmor och släktråd för att lösa sociala
problem utan inblandning från formell och offentlig expertis. Nätverksarbete har
använts inom socialt arbete under många år (Nordström, 1994).
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Familjerådslag bygger på att familjer och nätverk fattar bättre beslut för sina
barn än professionella, förutsatt att de ges information, resurser och befogenhet.
Varje familj är expert på sin egen situation. Den unika kunskapen om egen
tradition, kultur och historia delar familjen inte gärna med sig av till
utomstående, samtidigt som den är viktig när det gäller att planera för ett barns
framtid. Istället för att besluten fattas av socialarbetaren blir denne en
resursperson i familjens tjänst (Lupton & Nixon, 1999). Filosofiskt krockar inte
detta med lagstiftningen, men med den praktik som utvecklats.

4.2.1   Familjerådslagens framväxt på Nya Zeeland

Undersökningar som gjordes under sjuttio- och åttiotalet visade att
ursprungsbefolkningens, maoriernas, barn var överrepresenterade i den statliga
barnavården. Många var placerade på institutioner eller i familjehem,
företrädesvis i vita medelklassfamiljer. Undersökningarna visade vidare att det
inte gick särskilt bra för dessa barn och ungdomar. De förlorade sina rötter och
sin kulturella tillhörighet, samtidigt som de inte fick någon ny tillhörighet
istället (Hudson et al, 1996, Ryburn, 1994, 1995, Ryburn & Atherton, 1996).

Maorierna reste krav på politiskt inflytande och 1985 tillsattes en kommitté för
att möta dessa krav. En ny lagstiftning kom 1989, The Children, Young Persons
and their Families Act. Att de viktigaste för barnen är släkt och nätverk, inte
bara kärnfamiljen, är en klart uttalad juridisk bas i lagen som också reglerar
Family Group Conferences och vilka som har rätt att medverka. Family Group
Conference, familjerådslag, hämtar sin inspiration från maoriernas sätt att lösa
problem genom att samla viktiga personer runt den enskilde (Nordstrom, 1998).

I Nya Zeeland har samordnaren, den person som hjälper familjen att anordna
familjerådslaget, en delvis annan roll än i andra länder. Samordnaren har makt
och ansvar att besluta vilka familjemedlemmar som ska kontaktas och
informeras om familjerådslag, beslutar slutgiltigt var och när rådslaget ska hållas
och har dessutom vetorätt mot handlingsplanen (Hudson et al, 1996).

4.2.2. Familjerådslagens framväxt i ett internationellt perspektiv

Eftersom utvecklingen varit tämligen likartad i västvärlden, Nordamerika,
Australien och Nya Zeeland inräknade, är det naturligt att sätten att möta de
problem som finns sprider sig. Sociala myndigheters svårigheter att finna bra
och hållbara lösningar för barn som far illa återkommer som tema i många
länder, samtidigt som kunskapen om betydelsen av traditioner och kulturell
identitet ökar (Hudson et al, 1996).

Idag används familjerådslag i Australien, Kanada och i USA.
Användningsområdena skiljer sig åt från land till land och olika sorters
problematik blir aktuell för familjerådslag i olika länder. I Newfoundland och
Labrador i Kanada används modellen av inuiter där familjevåld är ett problem. I
Kansas, USA, används familjerådslag för att planera för afro-amerikanska barn.
I Michigan, Vermont och Oregon används family decision making process,
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familjerådslag, som ett av flera sätt att involvera familjen i de beslut som fattas.
Förutom den rena familjerådslagsmodellen förekommer lokala varianter på
samma tema (Hudson et al, 1996).

I Europa används familjerådslag i Storbritannien, Sverige, Finland, Norge och
Danmark. Modellen håller dessutom på att introduceras i Nederländerna.

Svenska familjerådslag, såsom de kom att utvecklas under Svenska
Kommunförbundets projekt, hämtar inspiration från Storbritannien där modellen
prövats i ett trettiotal projekt sedan nittiotalets början (Lilja, 1998).

4.2.3 Familjerådslagens framväxt i Sverige

Precis som i andra länder finns en rad problem inom den sociala barnavården
och därmed behov av att hitta nya arbetssätt. Motsättningarna mellan familjer
och socialtjänsten, som bland annat tar sig uttryck i antalen tvångsingripanden,
behöver minska och socialtjänstens insatser behöver förbättras (Lilja, 1998).

Socialstyrelsen har i flera rapporter pekat på problem och brister i
familjehemsvården. Många familjehemsplaceringar avbryts oplanerat. Forskning
visar att familjehemsplacera barn hos släktingar inte är ett sämre alternativ,
vilket man tidigare trott (Sundell & Hæggman, 1999, Bergerhed, 1998).

Under våren 1995 fick dåvarande socialministern ett upprop med omkring tusen
namnunderskrifter från en mormor som ville ta hand om sitt barnbarn. Det som
kom att kallas ”mormorsupproret” ledde till en politisk diskussion om
samarbetet mellan socialtjänsten och familj, släkt och nätverk samt till att
ekonomiska medel avsattes till ett projekt med syfte att pröva modellen
familjerådslag i Sverige (Lilja, 1998).

Svenska Kommunförbundets projekt pågick mellan 1995 och 1997 i tio
kommuner från Sundsvall till Hyllie stadsdel i Malmö och Vellinge. Sedan dess
har många kommuner intresserat sig för familjerådslag och modellen används
nu i ett fyrtiotal kommuner.

 4.3. Vad är ett svenskt familjerådslag ?
 

 När ett barn far illa ska dess situation utredas. Familjerådslaget är det sista ledet
i denna utredning och här fattas besluten. Konkret är det ett möte där familj,
släkt och andra viktiga personer diskuterar och planerar för ett barns framtid.
Tillsammans gör man en handlingsplan, i vilken både anhörigas och samhällets
stöd klart framgår. Familjen avgör själv vilka som ska delta i familjerådslaget.
Det kan vara morföräldrar, farföräldrar och andra släktingar, men också vänner
och grannar. För att ett familjerådslag ska kunna hållas måste vårdnadshavaren
tacka ja till det (Bjerkman & Andersson, 1999, Lilja, 2000, Sundell &
Hæggman, 1999).
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 Familjerådslaget förbereds och arrangeras av en samordnare, som är fristående
från socialtjänsten och oberoende av familjen. Samordnaren har fått utbildning
för uppdraget. Uppgiften är att ansvara för att de praktiska arrangemangen
fungerar vid familjerådslaget, men också att få nätverket att lägga inbördes
konflikter åt sidan för att istället koncentrera sin kraft på att finna lösningar för
barnet. En särskild talesman i det privata nätverket utses alltid för barnet (Lilja,
2000).

 
 
 4.3.1. Familjerådslagets första steg
 

 Alla familjemedlemmar, socialtjänsten och andra inbjudna professionella
samlas. Samordnaren är värd och presenterar alla närvarande. Socialtjänsten
delger sin utredning, som dock inte innehåller några förslag till beslut. Istället
avslutas utredningen med socialsekreterarens bedömning och ett antal frågor till
familjen. Om det föreligger allvarlig fara för barnet och tvångslagstiftningen är
tillämplig ska gränserna för familjens beslutanderätt klart redovisas. Övriga
professionella ger också sin bild av barnet och den situation som uppkommit.
Det kan vara lärare, läkare eller personal från barnpsykiatrin. Alla, som har
viktig information om barnets situation, ska om möjligt delta och redovisa
denna. De professionella ska också redogöra för vilket stöd de kan erbjuda
barnet och familjen. Däremot ska de inte komma med lösningar på problemet.
Samordnarens uppgift är att se till att alla familjemedlemmar uppfattat
informationen rätt och att eventuella klargörande frågor ställs till de
professionella (Sundell & Hæggman, 1999, Bjerkman & Andersson, 1999, Lilja,
2000).

 

 
 4.3.2. Familjerådslagets andra steg
 

 Samordnaren och de professionella lämnar familj och nätverk, så att dessa i
enskildhet kan diskutera utifrån egen kunskap och den information som lämnats
under steg ett. I handlingsplanen ska familj och nätverk diskutera och ta
ställning till de frågor socialtjänsten ställt. Generellt sett har de konkreta
frågorna som syfte att fastställa:
• Behöver barnet stöd och skydd?
• Vad kan familj och nätverk göra?
• Vilka resurser behövs från samhället?
• Vem ansvarar för vad?
• Vad händer om planen inte följs?
• Hur ska uppföljning ske?
(Lilja, 1998, 2000)

4.3.3. Familjerådslagets tredje steg

När handlingsplanen är klar kallar familjen in samordnaren och de
professionella. Samordnaren kontrollerar att familjen är enig.
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Därefter presenterar familjen handlingsplanen för de professionella, som ska ta
ställning till den. Dessa har nu tillfälle att diskutera handlingsplanen med
familjen. Eventuellt behövs förtydliganden och klargöranden. Om planen
godkänns träffas överenskommelse om när och hur uppföljning ska ske, samt
hur stödet till familjen ska planeras och genomföras.

Om socialtjänsten inte godkänner handlingsplanen därför att den inte anses
garantera barnet skydd och stöd, kan familjen uppmanas att direkt, eller vid ett
nytt familjerådslag, diskutera och komplettera densamma. Om inte heller detta
leder till en handlingsplan som socialtjänsten kan godkänna går ärendet vidare
till länsrätten för prövning. Ett annat skäl till att handlingsplanen inte godkänns
kan vara att det bistånd familjen ansökt om inte kan tillhandahållas.

Om familjen inte kan enas övergår ansvaret för beslut till socialtjänsten.

När familjerådslaget är avslutat är samordnarens uppdrag slutfört. Om planen
innehåller uppföljningsträffar kallas samordnaren in på nytt för att förbereda och
genomföra dessa.
(Sundell & Hæggman, 1999, Bjerkman & Andersson, 1999, Lilja, 1998, 2000).

5.              Varför leder en utredning inte till familjerådslag ?

I utvärderingen av Svenska Kommunförbundets projekt ställs frågan varför inte
fler familjerådslag initierats till 123 socialsekreterare. De viktigaste
förklaringarna är att det är svårt att motivera föräldrarna, att socialsekreterarna
inte vill förlora kontrollen och att de misstror familjerna. Andra förklaringar är
negativa erfarenheter av familjerådslag, ökad arbetsbelastning, dålig
arbetsledning och andra förändringar på arbetsplatsen (Sundell & Hæggman,
1999).

Internationell forskning visar att de professionella är det största hindret för
modellens genomslag. Att familjerådslag bara skulle lämpa sig för en viss sorts
familjer, eller för vissa problem, visar sig inte stämma. Familjerådslag används
vid olika typer av problem i olika länder. Det finns inga samband mellan hur en
familj fungerar och om resultatet av ett familjerådslag blir bra.

Samtidigt betonas kommunikationen mellan socialsekreteraren och familjen,
samt inte minst organisatoriska, politiska och ekonomiska orsaker (Hudson et al,
1996, Lupton & Nixon, 1999).

De två socialsekreterare jag intervjuar bekräftar den bild forskningen ger.

Utifrån mina intervjuer och den forskning som finns väljer jag att dela in
förklaringarna i:

• Information
• Förhållandet mellan den enskilde, familjen, nätverket och socialtjänsten
• Socialtjänstens organisation
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Naturligtvis kan man tänka sig att familjen själv föreslår att ett familjerådslag
ska hållas när en utredning öppnas. Med några få lokala undantag i Sverige och
utomlands ber emellertid inte allmänheten om att få hålla familjerådslag
eftersom modellen ännu så länge inte är tillräckligt känd (Sundell & Hæggman,
1999, Lupton & Nixon, 1999).

För att besvara min fråga om varför en utredning inte leder till familjerådslag
utgår jag alltså ifrån att socialsekreteraren är en central person för
genomförandet av modellens spridning.

5.1.    Information

Av de 30 vårdnadshavare jag talat med anser sig 23 stycken, eller 77%, inte ha
fått någon information om familjerådslag, trots att Hyllie stadsdelsförvaltnings
målsättning är att alla ska ges information.

Hur kan man förstå detta? Betyder det att socialsekreterarna inte informerar mer
än en knapp fjärdedel av de föräldrar, vars barn utreds?

Inte nödvändigtvis.

Att drygt tre fjärdedelar av vårdnadshavarna inte tycker sig ha fått information
om familjerådslag, eller att de har möjlighet att avsluta utredningen med ett
sådant, kan ha flera förklaringar. Jag väljer att dela in förklaringarna i två
kategorier:

1. Information lämnas inte
2. Familjen tar inte in/förstår inte informationen

Låt oss titta närmare på de två kategorierna

5.1.1.   Information lämnas inte

Trots att alla familjer, vars barn utreds av socialtjänsten i Hyllie, ska få
information om familjerådslag är så inte alltid fallet. Att inställningen till
familjerådslag, generellt och i det enskilda ärendet, har betydelse för om
socialsekreterarna föreslår familjerådslag eller inte framgår av följande citat från
de två jag intervjuar:
• ”Jag bromsar själv” (anledning till få familjerådslag)
• ”Jag tar inte alltid upp familjerådslag i enklare utredningar”
• ”Jag tycker att alla relationer verkar så tilltrasslade så hur skulle det kunna

gå”
• ”Jag blir osäker ibland, kan jag ge familjen makten och sedan smälla till med

ett LVU?”
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De åsikter, som ges uttryck för ovan, återkommer i både svensk och
internationell forskning. Följande citat kommer från utvärderingen av Svenska
Kommunförbundets projekt:

• ”Familjerådslag bygger på att socialarbetaren står ut med att släppa
kontrollen. Socialtjänsten har traditionellt kontrollerat människor och det
har vi med oss även om vi inte tänker så när vi jobbar. Vi har pratat
mycket om vilka hinder vi har inom oss. Det kanske tar ett tag att få in
det i våra tankar.” (Sundell & Hæggman, 1999).

Internationell forskning visar att det är de professionella som bestämmer när och
för vem familjerådslag ska hållas (Hudson et al, 1996, Lupton & Nixon, 1999).
Även i Sverige är det socialsekreterarna som styr vilka familjer, som ska
erbjudas familjerådslag (Sundell & Hæggman, 1999). Mina intervjuer med två
socialsekreterare antyder att det politiska beslutet om att alla familjer ska
erbjudas familjerådslag inte förändrar detta faktum. Det är svårt att styra
socialsekreterare. De arbetar självständigt och har en relativt hög grad av
handlingsfrihet i mötet med klienterna (Sjöblom, 1999). Varken politiker eller
chefer vet vad som händer bakom den stängda dörren till socialsekreterarens
kontor.

Frågan är om det är rimligt att tro att ett politiskt beslut ska få socialsekreterarna
att informera alla familjer om familjerådslag om de inte tycker att det är rätt.
Familjerådslagsmodellen bygger på att familjen måste vilja förändra sin
situation och förstå varför för att detta ska vara möjligt. Det räcker alltså inte
med att en expert talar om för dem vad som är bäst. I enlighet med
empowermentparadigmet gäller naturligtvis samma sak för socialsekreterarna.
För att socialsekreterare ska informera om familjerådslag måste de förstå varför,
det räcker inte med att politiker fattar ett beslut. Implementeringsforskningen
visar samma sak. De som ska genomföra ett beslut måste förstå det, kunna
genomföra det och vilja genomföra det (Hæggman & Sjöblom, 1999).

5.1.2.       Familjen tar inte in/förstår inte informationen

För att familjen ska uppleva att de blivit informerade om familjerådslag krävs
både att socialsekreteraren har förmåga och vilja att lämna information, men
också att familjen kan ta in och förstå densamma.

I det följande kommer tonvikten att ligga på socialsekreterarnas upplevelse av
hur den information de lämnar mottas av familjerna. Undersökningen säger
ingenting om familjernas upplevelse av att inte kunna ta in eller förstå
informationen, eller hur det faktiskt gått till. Vi vet bara att 77 % av alla
vårdnadshavare i materialet säger att de inte fått någon information om
familjerådslag.

Alla familjer, vars barn utreds av socialtjänsten på Hyllie stadsdelsförvaltning,
ska få information om familjerådslag. Om denna information lämnas vid ett
tillfälle, muntligt eller skriftligt, har denna målsättning uppfyllts….eller har den
egentligen det?
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De socialsekreterare jag intervjuar säger:
• ”Jag lämnar en broschyr”
• ”Alla får broschyrer och vi pratar lite om familjerådslag”

Frågan är om det räcker att familjen får en broschyr och lite information om
familjerådslag. I mina intervjuer framkommer att de två socialsekreterarna
känner sig tveksamma till om familjerna förstår informationen. Kanske behövs
det både mer tid och andra strategier för att nå ut med informationen. Det är
också viktigt att fråga familjerna om de förstått den information de fått.
Socialsekreterarna säger:

• ”Jag måste lägga ner mer tid på min presentation av familjerådslag”
• ”Hur ska vi kunna informera så att familjen vet vad de säger ja

respektive nej till?”
• ”Jag måste fråga tydligare om de förstått informationen”

För att erbjudandet om familjerådslag ska tas på allvar är det viktigt att familjen
ges möjlighet att tacka ja eller nej till det. De två socialsekreterarna i Hyllie
säger:

• ”Jag kräver inte alltid ett klart ja eller nej, det händer att frågan om
familjerådslag rinner ut i sanden”

• ”Ibland har familjen inte klart uttalat ja eller nej och jag har släppt utan
att kräva svar”

De vårdnadshavare jag intervjuar bekräftar socialsekreterarnas kommentarer.
Att utredningen inte avslutas med ett familjerådslag trots att familjen
informerats om möjligheten kan tolkas som att de avböjt. Emellertid visar det
sig att erbjudandet om familjerådslag inte alltid diskuterats färdigt, vilket
framgår av följande uttalanden från vårdnadshavare:

• ”Familjerådslag nämndes visserligen, men diskussionen gled ut i
sanden”

• ”Jag tycker inte att jag tackade varken ja eller nej till familjerådslag”

Socialsekreterarna i Hyllie kommer också in på vikten av att familjerådslag sätts
in i ett sammanhang, där socialtjänstens roll och möjlighet att ge hjälp klart
framgår. Detta framgår av följande citat:

• ”Jag måste ge tydlig information om vad som finns, vad socialtjänsten
kan erbjuda”

Information kan lämnas vid flera tillfällen och vara en möjlighet att återkomma
till under utredningstiden. Om detta säger de två socialsekreterarna:
• ”Ibland har jag tagit upp frågan om familjerådslag flera gånger”
• ”Jag lägger ner olika mycket tid, ibland mer och ibland mindre”
• ”Jag beskriver lite mer, lägger över ansvar på dem, säger att jag inte har en

lösning, de måste pröva”

Varför lägger man som socialsekreterare ner mer tid på att prata om
familjerådslag i vissa ärenden än i andra? En socialsekreterare i Hyllie säger:
• ”Oftast har det bara blivit så, det har inte varit en medveten strävan (att ta

upp familjerådslag flera gånger)”
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Det förefaller dock inte troligt att valet av hur mycket plats familjerådslag tar i
samtalen med familjen i första hand styrs av slumpen. Istället återkopplar jag till
socialsekreterarens inställning till familjerådslag, generellt och i det enskilda
ärendet. Att denna inställning styr valet av vilka familjer, som får information
om familjerådslag har redan diskuterats. Rimligtvis styr den också, medvetet
eller omedvetet, hur stor vikt socialsekreteraren lägger vid informationen om
familjerådslag som en möjlighet. Att man som socialsekreterare har stort
inflytande över om familjerådslag hålles eller inte framgår av följande citat:
• ”Jag som socialsekreterare har en viktig roll, jag måste förbereda noga, ha

med familjerådslag i handläggningen löpande”
• ”Jag skulle haft ett par familjerådslag om jag lagt ner tillräckligt med energi

på det”

De båda socialsekreterarnas reflektioner stämmer väl både med svensk och
internationell forskning. I utvärderingen av projektet familjerådslag i Sverige
talas det om att initieringen av familjerådslag bör betraktas som en process, där
föräldrar behöver få erbjudandet flera gånger innan de accepterar. En av
socialsekreterarna i utvärderingen säger:

• ”Det krävs tid och ordentliga samtal för att motivera familjerna”
Det räcker alltså inte att erbjuda familjerådslag vid ett tillfälle. Som man frågar
får man svar (Sundell & Hæggman, 1999).

Det faktum att det kan vara svårt för familjen att ta in informationen om
familjerådslag när huvudet är fullt av andra tankar belyses också av de två
socialsekreterarna jag intervjuar. När en utredning öppnas på ett barn får
familjen en mängd information. Såhär säger en socialsekreterare:

• ”Familjen får mycket annan information i början av kontakten”

Att en utredning öppnas för att det finns en oro för barnet, framförallt om det
sker efter en anmälan, innebär att samhället intervenerar i familjens inre liv.
Interventionen ses, åtminstone inledningsvis, som ett hot mot familjen. Den bild
man har av socialtjänsten leder ofta till rädsla, vilket uttrycks på följande sätt av
de socialsekreterare jag intervjuat:
• ”Familjen har viktigare frågeställningar (ska socialen ta våra barn?)”
• ”Kommer jag att bli synad i sömmarna är den allt överskuggande frågan”
Jag vill påminna om att detta är socialsekreterarnas upplevelse och inte
nödvändigtvis familjernas.

I vissa fall anser familjen inte att det finns något problem att utreda och därmed
inte heller att de behöver någon hjälp, vilket framgår av följande uttalande:

• ”Familjerna anser sig ofta inte behöva hjälp alls”
Om inte familjen och socialtjänsten är överens om att det finns ett problem att
lösa är det naturligtvis svårt att föra en diskussion om hur beslutsprocessen ska
gå till.

Många av de familjer socialtjänsten möter befinner sig i kris:
• ”De är i kris, hör och ser sämre”

Något allvarligt har inträffat och livet har ställts på ända. Krisens olika faser är
universella och familjen är olika mottaglig för information om möjliga vägar att
finna lösningar beroende på i vilken fas man befinner sig.
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Ibland tycks det som om erbjudandet om familjerådslag bara passerar förbi utan
någon reaktion från familjens sida. En socialsekreterare i Hyllie säger:

• ”Erbjudandet om familjerådslag passerar obemärkt förbi”
En naturlig följdfråga blir:

• Varför tillåts erbjudandet passera obemärkt förbi?
Tar man som socialsekreterare inte familjerådslag på tillräckligt stort allvar för
att förvissa sig om att familjen tagit emot erbjudandet? Tar man inte familjen på
tillräckligt stort allvar för att förvissa sig om att de tagit emot erbjudandet?

Att informera är svårt, vilket socialsekreterarna tar upp:
• ”Ibland är det svårt att förklara vad familjerådslag är, jag kan förklara tio

gånger men familjen förstår ändå inte”
• ”Familjen får ingen riktig bild genom att läsa broschyren”

Samtidigt visar det sig i mina telefonintervjuer av vårdnadshavare att
majoriteten av dem (sex av sju personer), som inte haft familjerådslag, är nöjda
med den information de fått. Emellertid tycker 23 av 30 vårdnadshavare inte att
de fått någon information alls om familjerådslag.

Är det så att de 77 % av vårdnadshavarna i Hyllie, som uppger att de inte
informerats om familjerådslag, i själva verket fått information men av olika skäl
inte kunnat ta in den? Det vet vi inte. Vad vi emellertid vet är att de två
socialsekreterarna upplever att familjerna ibland har svårt att förstå och/eller ta
in den information om familjerådslag som lämnas. Vi vet också att
socialsekreterarna anser sig ha en central roll för om informationen ska nå fram
eller inte, något som bekräftas i både svensk och internationell forskning
(Sundell & Hæggman, 1999, Sjöblom, 1999, Lupton & Nixon, 1999).

Det krävs kompetens och erfarenhet hos socialsekreteraren för att kunna
introducera erbjudandet om familjerådslag på ett bra sätt (Sjöblom, 1999).

För att familjen ska kunna förstå informationen om familjerådslag måste det
synsätt, som är grunden för modellen, genomsyra verksamheten i övrigt (Lupton
& Nixon, 1999). Om socialtjänsten verkar utifrån det paternalistiska paradigmet
blir tanken på att hålla ett familjerådslag obegriplig. Varför ska släkt och nätverk
tillfrågas i ett familjerådslag om detta inte är viktigt i alla utredningar? Varför
ska besluten överlämnas åt nätverket i ett familjerådslag om socialsekreterarens
åsikt som expert är den viktigaste i andra utredningar?

Familjerådslaget måste sättas in i ett sammanhang, en helhet, där oron för barnet
i nuet och i framtiden sätts i centrum. Informationen om familjerådslag ska
komma som en naturlig del i ett samtal om att oron behöver leda till konkreta
åtgärder som kan förankras på ett varaktigt sätt endast bland de anhöriga som
finns runt barnet (Grundemark, 2000).

Faureholm talar om skillnaden mellan olika sätt att informera.
Socialsekreteraren kan ge en kort introduktion, utan yrkesmässig och personlig
entusiasm. Informationen kan emellertid också ses som dialektisk och inte bara
som en linjär och rationell process. På scenen möts två system, socialarbetaren
som representant för systemvärlden och individen som representant för
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livsvärlden. Informationen är en dialektisk process, som involverar båda parter
på flera verklighetsplan och kan sträcka sig över flera samtal (Faureholm, 1996).

Sammanfattningsvis uppger 77 % av vårdnadshavarna i undersökningen att de
inte fått någon information om familjerådslag. Med tanke på att Hyllie
Stadsdelsförvaltning har som mål att alla, vars barn utreds av socialtjänsten, ska
få information om familjerådslag är det ett anmärkningsvärt resultat. Vi kan
emellertid inte av detta omedelbart dra slutsatsen att socialsekreterarna inte
lämnat någon information, men väl att den inte nått fram till vårdnadshavarna.

Hur informationen lämnas är alltså centralt. För att vara ett begripligt alternativ
kan familjerådslag som arbetsmodell inte heller alltför mycket skilja sig från hur
utredningsarbetet annars bedrivs. Jag återkommer till frågan jag ställde i
teoriavsnittet:

• Är skiftet från paternalism till empowerment förankrat i
socialsekreterargruppen?

Stämmer de värderingar, som styr utredningsarbetet, överens med
familjerådslagsmodellen?

Att empowermentparadigmet är förankrat bland socialsekreterarna är en viktig
förutsättning för användandet av familjerådslag. Minst lika viktiga är emellertid
de värderingar, som styr familjerna.

• Är skiftet förankrat bland de familjer, socialtjänsten möter? Anser
familjerna att lösningarna kommer ur ett samarbete mellan dem och
socialtjänsten?

Vi ska nu titta närmare på dessa värderingar och göra jämförelser mellan vad
vårdnadshavarna och socialsekreterarna anser.

5.2. Förhållandet mellan den enskilde, familjen, nätverket och socialtjänsten

För att fungera måste all form av samarbete mellan familj och socialtjänst utgå
ifrån någon form av konsensus när det gäller vilken roll och vilket ansvar var
och en har i beslutsprocessen (Lupton & Nixon, 1999). Att samla släkt och
övrigt nätverk till ett familjerådslag bygger på tanken att dessa är viktiga för att
kunna finna bra och hållbara lösningar för de barn som socialtjänsten utreder.
Modellen utgår också ifrån att socialarbetaren inte kan vara expert på den
enskilde klientens situation, utan ska verka som resursperson i familjens tjänst
och som garant för att lagstiftningen följs.

Är då familjerna och socialsekreterarna överens om sina olika roller och
ansvarsfördelningen dem emellan? Är de överens om betydelsen av samarbete
med släkt och nätverk?

Teoretiskt handlar det om huruvida den världsbild socialsekreteraren bekänner
sig till, men framförallt ger uttryck för i sitt utredningsarbete, stämmer överens
med familjens världsbild. Giddens, Habermas och Etzioni menar att lösningen
på det senmoderna samhällets sociala problem sannolikt finns i det civila
samhället, eller i olika samverkansformer mellan stat och civilt samhälle. Det
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innebär att sociala problem måste lösas i samverkan mellan socialtjänst och
familj, släkt och nätverk (Bjerkman & Andersson, 1999, Etzioni, 1995, Giddens,
1997, Månsson, 1998). Delas denna bild av verkligheten av socialsekreterarna
och av familjerna?

Empowermentparadigmet innebär att det finns en mängd lösningar på sociala
problem. Att vara expert innebär inte att tala om för människor hur de ska lösa
sina problem, utan snarare att tillsammans med dem utforska verkligheten för att
finna den lösning som passar just dem bäst. Experten bistår med kunskap och
erfarenhet, som alltid är generell. För att lösningarna ska bli bra och hållbara
måste besluten tas av familjen och nätverket. Människan ses som ett aktivt
subjekt, som experten arbetar tillsammans med och inte på (Bjerkman &
Andersson, 1999, Rappaport, 1981, 1987).

För att få reda på vad socialtjänstens personal tycker om betydelsen av att
samarbeta med barnets släkt och nätverk under utredningen ställdes ett antal
frågor till 123 socialarbetare i tio kommuner (Sundell & Hæggman, 1999). En
av dessa kommuner var Hyllie i Malmö. En av frågorna ställdes också till 36
socialsekreterare i Botkyrka (Sjöblom, 1999).

Jag väljer att ställa samma frågor (Sundell & Hæggman, 1999, Sjöblom, 1999)
till de 30 vårdnadshavare jag intervjuar per telefon, väl medveten om att
grupperna inte är helt jämförbara. Socialsekreterarna i Sundells och Hæggmans
undersökning representerar elva olika kommuner i Sverige, varav Hyllie är en,
medan vårdnadshavarna enbart representerar Hyllie stadsdel i Malmö. Frågorna
har ställts vid olika tidpunkter.

Varför jag valt att enbart intervjua vårdnadshavare i Hyllie har jag tidigare
förklarat. Jag väljer att jämföra deras svar med socialsekreterarna i Sundells och
Hæggmans undersökning, eftersom det är ett stort material med god
generaliserbarhet. Jag menar dessutom att jämförelsen är möjlig att dra slutsatser
utifrån och tillräckligt intressant för att göra. Svaren redovisas i tabellform i
bilaga II.

5.2.1. Nätverkets roll i utredning och beslut

Knappt hälften (47%) av de vårdnadshavare jag intervjuar tycker att familjens
släkt och vänner bör kontaktas under utredningen, medan samma siffra för
socialsekreterarna är 74% (Sundell & Hæggman, 1999). En tredjedel av
vårdnadshavarna tycker att man inte ska kontakta släkt och vänner, men endast
9 % socialsekreterarna tycker att dessa kontakter inte ska tas.

Först och främst är det intressant att notera den höga andel socialsekreterare,
som tycker att det är viktigt att kontakta släkt och vänner under utredningen. Det
tyder på att empowermentparadigmet är förankrat bland socialsekreterarna. Som
resursperson i familjens tjänst inser man som socialsekreterare sin begränsning.
För att finna bra och hållbara lösningar för den enskilde krävs ett samarbete
mellan staten i form av socialtjänsten och det civila samhället i form av släkt
och nätverk (Bjerkman & Andersson, 1999, Giddens, 1997, Månsson, 1998).
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Eftersom familjerådslagsmodellen, trots detta, används i så liten utsträckning
infinner sig en del frågor:

• Är det så att socialsekreterarna har andra, i deras tycke bättre, metoder
att tillfråga nätverket i utredningen än familjerådslagsmodellen?

Det skulle ju kunna förklara varför släkt och vänner anses viktiga, trots att så få
familjerådslag hålls. Om det är så kvarstår ju frågan om hur det går till i de fall
familjen inte vill att kontakt ska tas. Lagstiftningen ger ju förvisso
socialsekreteraren möjlighet att inhämta uppgifter även mot vårdnadshavares
vilja.

• Är det så att socialsekreterarna skulle vilja tillfråga nätverket i högre
utsträckning än vad de gör, eller anser sig kunna göra, beroende på att
vårdnadshavare säger nej till det?

Om så är fallet är det viktigt att fråga sig hur man kan uppnå en större samsyn.
Är det så att socialtjänsten övergått från paternalism till empowerment, medan
de familjer socialsekreterarna träffar förutsätter att de kan få hjälp utan aktiv
medverkan både från dem själva och deras nätverk? Med ett paternalistiskt
synsätt ska socialsekreteraren i kontakten med den enskilde ställa en diagnos
och utdela ett recept på hur problemen ska lösas (Bjerkman & Andersson, 1999,
Rappaport, 1981, 1987). I mötet mellan dessa två världsbilder uppstår
kommunikationsproblem. Om inte samsyn kan uppnås kan båda parter i alla fall
förtydliga sin ståndpunkt för att öka förståelsen för varandra.

När en jämförelse görs mellan ovan redovisade svar och den låga andelen
genomförda familjerådslag är det emellertid nödvändigt att ställa sig en annan
fråga:

• Är det så att socialsekreterarna uttrycker att släkt och nätverk är viktiga i
utredningen därför att de tror att det är det ”rätta” svaret?

Om socialsekreterarna besvarar frågan på det sätt de tror förväntas av dem, utan
att detta är deras egentliga uppfattning, är det enkelt att förstå varför inte fler
familjerådslag hålls. Socialsekreterare och vårdnadshavare är överens om att
släkt och nätverk endast ibland ska tillfrågas i utredningen. Giddens, Habermas
och Etzioni betonar att det senmoderna samhällets problem och konflikter står
att finna i det civila samhället i form av släkt och nätverk, eller i olika
samverkansformer mellan stat och civilt samhälle (Bjerkman & Andersson,
1999, Giddens, 1997, Månsson, 1998). Tvärtemot dessa anser både
socialsekreterare och vårdnadshavare att socialtjänsten kan bemästra problemen.
Konsekvensen av detta är att familjerådslag saknar funktion i
utredningsprocessen.

Vi återgår emellertid till vad vi faktiskt kan utläsa av resultaten. Högre andel
socialsekreterare än vårdnadshavare betonar vikten av att samarbeta med
familjens släkt och nätverk i utredningen.

Från socialsekreterare till vårdnadshavare.

Den enskilde vårdnadshavaren måste kunna se på vilket sätt släkt och vänner
skulle kunna bidra positivt för att se det som viktigt.



32

De vårdnadshavare, som kommenterar sina svar, säger:
• ”Det beror på situationen och hur allvarligt det (=problemet) är.”
• ”Om personen själv vill kan det vara bra”
• ”Vi har dålig kontakt med varandra och det finns mycket ovänskap”
• ”Det kan leda till mer skada än nytta”

Vårdnadshavarnas kommentarer tyder på att både problemens natur och
relationen till nätverket har betydelse för om släkt och vänner ska kontaktas
under utredningen.

Empowermentparadigmet innebär att det inte finns en lösning på sociala
problem, utan många möjliga lösningar (Rappaport, 1981, 1987). Empowerment
är en process snarare än en lösning. I denna process får individer och deras
nätverk förmåga att ta kontroll över sina omständigheter och uppnå sina egna
mål (Adams, 1996). Enligt empowermentparadigmet måste den enskilde och
familjen vara beredd att bjuda in sitt nätverk för att tillsammans med detta finna
hållbara lösningar utifrån den kunskap och de juridiska ramar socialtjänsten kan
bidra med.

Empowerment förutsätter aktivitet hos den enskilde, men naturligtvis också en
förståelse för och övertygelse om att detta är viktigt. Att personen själv ska vilja
att nätverket tillfrågas för att det ska vara positivt nämns av de tillfrågade
vårdnadshavarna. Risken är uppenbar att det önskade skiftet från paternalism till
empowerment annars inte blir något skifte. Istället behålls det paternalistiska
synsättet och socialtjänsten tvingar på familjen en ny struktur, likväl som
definierar naturen och kvalitén på familjerelationerna (Lupton & Nixon, 1999).

När det gäller frågan om släkt och vänner kan vara till hjälp för att lösa problem
anser 91 % av socialsekreterarna att så är fallet, medan samma siffra för de
vårdnadshavare jag intervjuar är 33 %. Av de sistnämnda är 47% tveksamma
och 20 % säger direkt nej, medan ingen socialsekreterare svarar nej på frågan
om släkt och nätverk kan vara till hjälp för att lösa problem (Sundell &
Hæggman, 1999).

Nästan alla socialsekreterare i Sundells och Hæggmans undersökning anser
alltså att familjens släkt och vänner kan vara till hjälp för att lösa problem,
medan majoriteten av vårdnadshavarna är tveksamma eller direkt negativa till
detta påstående.

Återigen är socialsekreterarnas tilltro till familjens släkt och vänner större än
vårdnadshavarnas. Skillnaden är dessutom ännu större än vid föregående
frågeställning.

Vad händer egentligen i mötet mellan familjen och socialsekreteraren?

• Är det så att socialsekreterarna har stor tilltro till nätverkets förmåga att
ge hjälp, men möts av familjer som inte tror att släkt och vänner kan
bidra med något?
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Om så är fallet är det viktigt att socialsekreteraren tydligt redogör för sina
möjligheter att ge hjälp. Det lilla samhällets och traditionernas skyddsnät har
under moderniteten brutits ned och ersatts av större och opersonliga
organisationer. Tidigare former av lokal kontroll har ersatts av olika former av
abstrakta system, framförallt expertsystem (Giddens, 1997). Det civila samhället
har trängts tillbaka till förmån för staten, myndigheter och experter. Habermas
talar om systemets kolonisation av livsvärlden, där myndigheter alltmer griper in
på olika privata områden (Månsson, 1998). Samtidigt har dessa enligt kritikerna
inte lyckats bemästra senmoderna problem och konflikter (Bjerkman &
Andersson, 1999). Trots att socialtjänsten besitter mycket kunskap och
erfarenhet kan experterna inte ensamma besluta om hur ett problem ska lösas.
Sociala problem är för komplexa för att lösas med hjälp av en teori. Det finns en
mångfald lösningar och det krävs ett samarbete mellan socialtjänsten och
familjen och dess nätverk, det vill säga det civila samhället (Bjerkman &
Andersson, 1999).

Vi kan tänka oss en annan möjlighet i mötet mellan familj och socialsekreterare:

• Är det så att socialsekreterarna har stor tilltro till nätverkets förmåga att
ge hjälp, men förutsätter att resurserna är uttömda när familjen vänder
sig till socialbyrån, alternativt blir anmäld?

Om så är fallet ter det sig begripligt varför inte fler familjerådslag hålls.
Emellertid infinner sig en följdfråga:

• Diskuteras detta noggrant med familjen, eller är det något som
socialsekreterarna förutsätter?

Även när det gäller dessa svar är det viktigt att fråga sig:
• Är det så att socialsekreterarnas svar uttrycker vad de tror förväntas av

dem?
Kanske är det så att socialsekreterarna och familjerna tycker likadant, nämligen
att släkt och nätverk inte kan vara till hjälp för att lösa problem eller är
tveksamma till att det är möjligt. Om familjerna förväntar sig att få ett
paternalistiskt bemötande på socialbyrån, och faktiskt får det, är det svårt att se
var familjerådslagsmodellen kommer in någonstans.

De vårdnadshavare, som kommenterar sina svar, säger:
• ”Det beror på hur mycket familjen vill blotta sig”
• ”Det är individuellt och beror på hur förhållandena är”
• ”Inte alltid, men det kan ändå vara bra att de får veta vad som händer”
• ”Det kan leda till fler problem än de som redan finns”
• ”Om jag själv vill kan de säkert det”

Vårdnadshavarnas kommentarer liknar de som fälls när frågan är om släkt och
vänner ska tillfrågas i utredningen.

Det finns dock ett undantag.
• ”Ja, men utan socialens inblandning”

En av de tillfrågade vårdnadshavarna säger att socialtjänsten måste hållas
utanför problemet för att släkt och vänner ska kunna vara till hjälp. Tanken är
intressant och borde tala för ett användande av familjerådslag, då
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socialsekreteraren i alla fall inte har kontroll över vad som diskuteras under den
enskilda överläggningen.

Om släkt och nätverk ska kunna vara till hjälp för att lösa problem måste
familjen själv vilja detta. Det innebär både att man är beredd att blotta sig och
att man faktiskt vill ha hjälp av sina närmaste.  En viktig förutsättning är också
att familjen har realistiska förväntningar på vad socialtjänsten kan erbjuda i form
av hjälp. Om familjen tror att hjälpen ska komma från experten, såsom
paternalismen förutsätter, finns det ju ingen anledning att dra in släkt och
vänner, som kanske redan svikit många gånger.

Om barnet och de vuxna inte ser det som legitimt eller välkommet att blanda in
andra familjemedlemmar kan det upplevas som ett övergrepp. Trots att
utgångspunkten är att överföra makt över besluten från socialtjänsten till
familjen kan följden bli den motsatta. Familjen upplever att det nu inte bara är
socialtjänsten som gjort intrång i deras liv, utan också nätverket (Lupton &
Nixon, 1999).

Sammanfattningsvis tyder de svar 123 socialsekreterare i Sundells och
Hæggmans undersökning lämnat i utvärderingen av familjerådslagsprojektet
och de svar 30 vårdnadshavare lämnat i mina telefonintervjuer på att
vårdnadshavarna hyser betydligt mindre tilltro till familj, släkt och nätverk än
vad socialsekreterarna gör (Sundell & Hæggman, 1999). Detta kan antingen
tolkas som att empowermentparadigmet faktiskt slagit igenom på
socialbyråerna, medan de familjer socialsekreterarna möter förväntar sig att bli
bemötta av paternalism. Det kan emellertid också tolkas som att
socialsekreterarna besvarat frågorna utifrån en vetskap om vad som är politiskt
korrekt. Ingen vill väl vara motståndare till empowerment, som ju är vida använt
och anses eftersträvansvärt. I verkligheten kanske de skillnader i värderingar,
som visar sig i undersökningen, inte existerar. I så fall är socialsekreterare och
de familjer de möter väl överens om hur utredningsarbetet ska gå till.

Efter att ha studerat synen på släktens och nätverkets roll i utredning och beslut
övergår jag nu till att titta närmare på förhållandet mellan familjen och
socialtjänsten.

5.2.2. Förhållandet mellan familjen och socialtjänsten

Vem är då bäst lämpad att bedöma familjens behov av hjälp? Hälften av
socialsekreterarna i utvärderingen av Svenska Kommunförbundets projekt
respektive två tredjedelar av socialsekreterarna i Botkyrka anser att familjen är
bäst lämpad att bedöma hur problemen ska lösas (Sundell & Hæggman, 1999,
Sjöblom, 1999). Av de vårdnadshavare jag intervjuar håller 37 % med om detta,
medan 26 % av dem tycker att socialtjänsten bäst vet hur problemen ska lösas.
Bara 3 % av socialsekreterarna tycker att de som experter bäst kan tillhandahålla
lösningar (Sundell & Hæggman, 1999). Resterande 47 % socialsekreterare
respektive 37 % vårdnadshavare anser att familj och socialtjänst måste
samarbeta.
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Många, båda vårdnadshavare och socialsekreterare, anser alltså att familjen och
socialtjänsten måste samarbeta för att finna lösningar på de problem som
uppkommit. Emellertid är andelen, som betonar att familjen är bäst lämpad att
bedöma behov av hjälp, större bland socialsekreterarna än bland
vårdnadshavarna. Hela 26 % av vårdnadshavarna anser att socialtjänsten vet
bäst, medan samma siffra för socialsekreterarna är 3 %.

En mycket liten minoritet av socialsekreterarna anser alltså att socialtjänsten vet
bäst, medan andelen vårdnadshavare som anser detta är en fjärdedel.

Åter känner jag mig manad att ställa en fråga:

• Hur beskriver socialsekreterarna sin roll under utredningen?
Den bristande tilltron till socialtjänstens förmåga att ”veta bäst” kan tyda på att
socialsekreterarna omfattas av empowermentparadigmet och ser sig själv som
resurspersoner i familjens tjänst. Eftersom få utredningar avslutas med
familjerådslag borde det finnas andra sätt att under utredningen klargöra att man
som socialsekreterare är resursperson och inte ”vet bäst”. Hur görs detta? Det
faktum att en betydligt större andel vårdnadshavare ser socialsekreteraren som
den som vet bäst talar emot att rollerna diskuteras och tydliggörs.
Socialsekreterarna har alltså svårt att omsätta empowermentparadigmet i
handling. Det skulle förklara varför få familjerådslag genomförs.

En annan fråga infinner sig också:
• Besvarar socialsekreterarna frågan på det sätt de tror är ”rätt”?

Liksom tidigare svar kan detta vara tillrättalagt och inte överensstämmande med
socialsekretarnas åsikter, så som de visar sig i handling under
utredningsprocesssen.

Vad innebär då vårdnadshavarnas svar? Låt oss först titta närmare på några
kommentarer.

De vårdnadshavare, som kommenterar sina svar, säger:
• ”Familjen och släkten känner en bäst”
• ” Socialen är mer neutral”
• ”Man kan varken få hjälp av socialen eller släkt och vänner”
• ”Det är befogat med myndigheters inblandning ibland, men de vet inte

tillräckligt om den enskilda familjen”
• ”Socialtjänsten, men tillsammans med den enskilde”
• ”Socialen ska inte försöka styra, utan låta folk få lösa mer själva”
• ”Socialen saknar tillräcklig insyn”
• ”Det är viktigt att det är någon utifrån – socialsekreterare, psykolog eller

läkare”
• ”Det beror på hur allvarligt det är, ibland behövs hjälp av socialen”

Vårdnadshavarnas kommentarer till sina svar innehåller allt från att familjen är
bäst lämpad att bedöma behov av hjälp till att socialtjänsten vet bäst. Fyra av
dem lägger tyngdpunkten på släkt och vänner, medan två betonar vikten av att
besluten fattas av socialtjänsten. Övriga två talar om samarbete. Som synes är
dessa kommentarer inte representativa för hela gruppen vårdnadshavare, men
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jag väljer att redovisa dem som kött på de ben siffrorna utgör. Varför just dessa
personer valt att kommentera sina svar lämnar jag utan analys.

En dryg fjärdedel av vårdnadshavarna anser att socialtjänsten bäst kan bedöma
familjens behov av hjälp. När dessa kommer till socialbyrån förväntar de sig
naturligtvis att mötas av experter, som talar om för dem vad som är rätt och vad
som är fel. De förväntar sig att få veta hur problemen ska lösas och att dessa
lösningar ska fungera.

Sammanfattningsvis är andelen vårdnadshavare, som anser att socialtjänsten
bäst kan bedöma en familjs behov av hjälp, betydligt större än andelen
socialsekreterare. Denna skillnad försvinner emellertid om socialsekreterarna
inte besvarat frågan ärligt.
En svår nöt att knäcka är varför majoriteten av vårdnadshavarna anser att
familjen är bäst lämpad att bedöma hjälpbehovet eller att det ska ske i ett
samarbete mellan familj och socialtjänst. Hur ska det gå till om inte familj, släkt
och vänner bjuds in i beslutsprocessen?

Emellertid anser en majoritet, både vårdnadshavare och socialsekreterare,
antingen att familjen är bäst lämpad att bedöma hjälpbehovet eller att det ska ske
i ett samarbete mellan familj och socialtjänst.

Andelen genomförda familjerådslag är emellertid liten, liksom andelen
vårdnadshavare i Hyllie stadsdel som anser sig ha fått information om modellen.
Det kan innebära två saker.

• Socialsekreterarna använder andra, i deras och familjernas tycke bättre,
sätt att låta familj och nätverk komma till tals i beslutsprocessen.

• Både socialsekreterarna och familjerna tycker att samarbete är viktigt,
men saknar redskap för att få ett sådant samarbete att fungera. Det är
svårt att gå från paternalism till empowerment.

Denna undersöknings utgångspunkt är att familjerådslag är ett bättre sätt att
uppnå empowerment, åtminstone i ett kort perspektiv, än socialtjänstens
traditionella utredningsarbete (Lupton & Nixon, 1999). Hur det förhåller sig på
lång sikt kan forskningen idag ännu inte besvara.

Jag återvänder alltså till familjerådslagsmodellen och tittar nu närmare på de
familjer på Hyllie som tackat nej till att hålla familjerådslag.

5.2.3. Familjer som tackar nej till familjerådslag

Av de 30 vårdnadshavare jag intervjuat uppger 7 att de fått information om
familjerådslag:

• 4 personer har fått muntlig information av socialsekreteraren
• 3 personer har fått både muntlig och skriftlig (en broschyr) information

Majoriteten, sex av sju personer, är nöjda eller mycket nöjda med den
information de fått, medan en person anser sig ha behövt veta mycket mer om
familjerådslag för att kunna ta ställning till erbjudandet.
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Har dessa vårdnadshavare verkligen tackat nej till att hålla familjerådslag?

I tre fall har familjen tackat nej till erbjudandet, vilket belyses av följande citat:
• ”Föräldrarna är de viktigaste för barnet. Andra har inte med problemet

att göra och ska inte blandas in”
• ”Släkten finns inte så nära som förr”
• ”Konflikterna är för stora”

Att det är svårt att motivera föräldrarna till att tacka ja till familjerådslag nämner
12 av 19 intervjuade socialsekreterare i utvärderingen av projektet
familjerådslag i Sverige (Sundell & Hæggman, 1999). En socialsekreterare
säger:

• ”Jag har frågat många men fått nej. Familjen håller med om att det
verkar bra men vill inte blanda in släkten” (Sundell & Hæggman, 1999,
sidan 132).

Varken i Sverige eller i andra länder finns det några nationella data över hur stor
andel av de tillfrågade familjerna som tackar nej till erbjudandet. I en
sammanställning över tillgänglig forskning på området visar det sig att de flesta
familjer trots allt tackar ja till att hålla ett familjerådslag, men skillnaderna
mellan de olika undersökningarna är stora (Lupton & Nixon, 1999).

Att de vårdnadshavare jag intervjuat tackat nej till familjerådslag är dock inte
självklart. Ibland tycks erbjudandet inte ha diskuterats färdigt, vilket framgår av
följande uttalanden:

• ”Familjerådslag nämndes visserligen, men diskussionen gled ut i
sanden”

• ”Jag tycker inte att jag tackade varken ja eller nej till familjerådslag”

Vi går tillbaka till hur informationen om familjerådslag lämnas och kommer
ihåg tre citat från de två socialsekreterare jag intervjuar:

• ”Jag måste fråga tydligare om de förstått informationen”
• ”Jag kräver inte alltid ett klart ja eller nej, det händer att frågan om

familjerådslag rinner ut i sanden”
• ”Ibland har familjen inte klart uttalat ja eller nej och jag har släppt utan

att kräva svar”

Hur informationen om familjerådslag lämnas och att erbjudandet följs upp under
utredningens gång är viktigt. Ett erbjudande om familjerådslag kräver någon
form av reaktion eller svar från familjens sida, inte minst beroende på
trovärdigheten. Vilket budskap lämnas till familjen om familjerådslag tillåts
hänga i luften? Hänger familjerådslag som en blindtarm ihop med övrigt
utredningsarbete? Det nämns, men är inte tillräckligt viktigt för att diskuteras
klart och få familjens respons på.

Frågan om familjerådslag är ett bra sätt att lösa problem när barn riskerar att fara
illa, liksom om familjerådslag kan användas vid alla problem, besvarades av fem
av de sju vårdnadshavarna. Dessa båda frågor har tidigare ställts till 123
socialsekreterare i tio kommuner, men också till 36 socialsekreterare i
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utvärderingen av familjerådslagsprojektet i Botkyrka (Sundell & Hæggman,
1999, Sjöblom, 1999).

En majoritet av socialsekreterarna anser att familjerådslag är ett bra sätt att lösa
problem när barn far illa, vilket väl överensstämmer med de åsikter fem
vårdnadshavare ger uttryck för. Emellertid är frågan komplicerad. En av de
tillfrågade föräldrarna svarar både ja och nej på frågan. En annan säger att
familjerådslag ”säkert är en bra metod för andra, men inte för mig”.

Om familjerådslag kan användas vid alla problem tycks vara en svår fråga att
besvara. Åsikterna bland socialsekreterarna går isär och många är osäkra. Även
de vårdnadshavare jag intervjuat är tveksamma. Intressant att notera är dock att
ingen förälder svarat bestämt nej på frågan.

Jag vill emellertid poängtera att materialet är alldeles för litet för att kunna dra
några slutsatser utifrån.

Sammanfattningsvis återkommer jag under denna rubrik till vikten av att
familjerådslag hänger samman med övrigt utredningsarbete och därmed är ett
trovärdigt erbjudande. Erbjudandet om familjerådslag måste följas upp under
utredningens gång och ett svar måste krävas. Inte ens alla de sju som fått
information om familjerådslag i min undersökning har faktiskt tackat nej till
erbjudandet. Två av dem uppger istället att diskussionen gled ut i sanden, att de
aldrig tackat varken ja eller nej till familjerådslag. Detta bekräftas också av de
två socialsekreterarna i mina intervjuer med dem. Trots att materialet är mycket
litet menar jag att detta är intressant och värt att notera.

Jag ska nu försöka sammanfatta och djupare analysera förhållandet mellan den
enskilde, familjen, nätverket och socialtjänsten. Analysen görs utifrån
empowermentparadigmet, med familjerådslagsmodellen i åtanke.

5.2.4. Skillnader i tilltron till familjen och nätverket

Sammanfattningsvis tycks de värderingar, som ligger till grund för
familjerådslag, till stor del delas av socialsekreterarna. Föräldrarna till de barn,
som utreds, är emellertid mer tveksamma till familjens och nätverkets förmåga
att bedöma behov och att vara till hjälp. Socialsekreterarna betonar vikten av att
släkt och vänner kontaktas under utredningen, något som en tredjedel av
föräldrarna direkt motsätter sig.

Vad betyder detta?

Det finns anledning att fundera över det faktum att socialsekreterarna  i hög
utsträckning anser att det är viktigt att samarbeta med familjens släkt och
nätverk i utredningen, att släkt och vänner kan vara till hjälp att lösa problem
och att familjen, i viss mån med hjälp av socialtjänsten, är bäst på att bedöma
behov av hjälp.

Är det verkligen så att socialsekreterarna frångått det paternalistiska tänkandet
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och bekänner sig till empowermentparadigmet? Varför hålls i så fall inte fler
familjerådslag?

Det kan vara så att socialsekreterarna har andra, och i deras tycke bättre, sätt att
samarbeta med släkt och nätverk i utredningen. Vad det skulle vara framgår inte
av undersökningen.

Trots stor tilltro till nätverkets förmåga att ge hjälp förutsätter kanske
socialsekreterarna att resurserna är uttömda när familjen kommer till
socialbyrån. Kanske diskuteras nätverkets roll, kanske inte. Det vi vet är att en
majoritet av vårdnadshavarna inte anser sig ha fått information om
familjerådslag. Att föreslå familjerådslag är ju inte heller detsamma som att säga
att släkt och vänner ska lösa hela, eller delar av, problemet. Familjerådslag
innebär att de tillfrågas hur de tror problemet bäst kan lösas.

Det kan vara så att socialsekreterarna tar kontakt med släkt och vänner mot
vårdnadshavares önskan, men det kan också vara så att de hindras i sin vilja till
denna kontakt genom vårdnadshavarnas nej.

Om kontakt med släkt och vänner tas mot vårdnadshavares vilja menar jag att
det är viktigt att detta görs efter en ordentlig diskussion, i vilken familjerådslag
beskrivs som ett annat sätt att ta del av nätverkets kunskap om situationen. Mot
att detta sker idag talar det faktum att 77 % av vårdnadshavarna inte anser sig ha
fått information om familjerådslag.

Även om det inte kan uteslutas att enskilda socialsekreterare diskuterar roller
och förväntningar under utredningen, förefaller dessa inte ha lett fram till en
större samsyn mellan socialtjänsten och familjen. Att socialsekreterarna inte ser
sig som ”de som vet bäst” har inte fått gehör hos familjerna, som fortfarande
förlitar sig på deras expertråd.

De två socialsekreterare jag intervjuar nämner att många förväntar sig att
socialtjänsten ska lösa problemen åt dem:
• ”Har socialen någon hjälp att ge oss, är familjens fråga”
• ”Många som kommer vill nog ha en färdig lösning”

Klienten kan tveka inför sin rätt att definiera sina problem (Adams, 1996).
Initiativet kommer ofta från de professionella, som vill att familjen ska
bemyndigas att fatta sina egna beslut. Men vad händer om klienten inte vill bli
bemyndigad (empowered)? Hur ska klienten plötsligt kunna lita till sin egen och
nätverkets förmåga om han lärt sig att lita på experter hela livet? På många sätt
är det enklare att lägga över ansvaret för besluten på experterna. Orsaken kan
både vara en överdriven tilltro till dessa, men också en vilja att slippa ta
konsekvenserna av sina egna  beslut (Lupton & Nixon, 1999).

Hur har det då blivit såhär?

Alf Ronnby använder ordet socialstat för att beteckna den stat som på ett så
aktivt och genomgripande sätt som den svenska ingriper i den sociala
reproduktionen (Ronnby, 1981). Från fyrtiotalets slut och framåt har staten
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engagerat sig allt mer på samhällslivets olika områden och medborgarna har
blivit alltmer beroende av och underkastade den statliga verksamheten.
Omsorgen är i samhällets händer och staten har det yttersta ansvaret (Mattsson,
1984). Det går inte längre att förlita sig på anhörigas hjälp eller annan privat
välvilja. Tanken var god. Det individuella förmynderiet skulle reduceras och
fattiga människors beroende av godtycke och nådegåvor skulle minskas.
Samtidigt blev de mer och mer beroende av myndigheter för sin försörjning och
för att få vård och omsorg. Det samhälle Ronnby, och även Mattsson, beskriver
ligger idag några decennier bakom oss, men frågan är om så mycket har
förändrats. Habermas talar om att staten koloniserar medborgarnas livsvärld.

Thomas Mathiesen uttryckte följande vid oppositionen på Ronnbys
doktorsdisputation:
”Selv ser jeg det slikt att det mest handlingslammende og avpolitiserende
element i hele socialstaten utgjöres av de professionelle hegemonier og
ideologier, som avmekttigjör menneskene, tingliggjör menneskene for seg selv,
og definierer og bestemmer virkeligheten for dem.” (Mattsson, 1984).
Citatet har några år på nacken, men är fortfarande i allra högsta grad aktuellt.

Samhället har misslyckats med att uppfylla sina politiska visioner. Samtidigt
som statens uppgifter expanderat kraftigt har detta lett till passivitet och
beroende (Lupton & Nixon, 1999).

Socialpolitikens egen verksamhet i sig rymmer en tendens att skapa nya sociala
problem genom att alienera människorna från de sociala frågorna. Utvecklingen
av människors sociala kompetens försummas och istället skapas ett beroende av
ett formellt vårdmaskineri. Människor som under lång tid tränas i oförmågan att
själva försöka förändra sin situation accepterar kanske föreställningen att enbart
staten tillförsäkrar alla social trygghet och tror kanske att det är tack vare
välfärdspolitiken man lyckas överleva (Ronnby, 1981).

Faureholm använder begreppet ”den klientiserade livsformen” om den mer eller
mindre omedvetna läroprocess som leder till att man gradvis övertar och
integrerar hållningar, normer, känslor och reaktionssätt som är bestämda av att
ha klientstatus (Faureholm, 1996).

Klientiseringen innebär ytterligare behov av hjälp och är en av
behandlingssystemets oönskade konsekvenser och välfärdssamhällets paradox.
Ju mer krafter och pengar som investeras i att få belastade familjer att stå på
egna ben, ju mer benägna är de att stanna kvar under det offentligas trygga
vingar. Arbetet med att hjälpa familjer till att kunna styra sina egna liv slutar
dessvärre ofta med att de blir kvalificerade klienter (Faureholm, 1996).
Självkänslan minskar, liksom tilliten till att man själv kan lösa sina problem.

Adams refererar till Barber-Seligman  och talar om utvecklandet av ”inlärd
hjälplöshet”. En oförmåga att se meningen med att engagera sig i nya uppgifter
till följd av tidigare misslyckanden i andra, inte nödvändigtvis likadana,
situationer utvecklas. Även om man lyckas åstadkomma förändringar, vilka
leder till positiva resultat, finns en tendens att förklara dessa i termer av externa
faktorer istället för egen påverkan (Adams, 1996).
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Det finns också en annan aspekt av välfärdsstatens paradox. Klientskapet befriar
den enskilde från att försöka ändra sina livsbetingelser och sitt liv (Ronnby,
1981). De förtryckta internaliserar bilden av förtryckaren och accepterar hans
riktlinjer, samtidigt som de är rädda för frihet. Frihet skulle kräva av dem att
förjaga bilden och ersätta den med autonomi och ansvar (Freire, 1975).
Efterhand slipper klienten från det tunga ansvaret att själv lösa sina problem.
Det är lättare att låta systemet ta ansvar och själv resignera (Faureholm, 1996).

Att acceptera existensen av olikartade och ibland sinsemellan motstridiga
auktoriteter kan av en del upplevas som psykiskt svårt, liksom friheten att välja
(Giddens, 1997). Det är enklare och mindre psykiskt frustrerande att förlita sig
på att det finns en sanning och att en expert ska tillhandahålla denna.

Tillbaka till socialsekreterarna.

Låt oss anta att de fortfarande har ett paternalistiskt synsätt i sitt arbete och att
svaren på frågorna tillrättalagts. De vet vilka vindar som blåser och väljer att
följa med, åtminstone i teorin. Inne på kontoret, i samtal med klienten, är det ju
ingen annan som ser vad som händer. Egentligen anser socialsekreterarna att
familjerådslag och empowerment är en modefluga, som snart självdör. Om man
inte gillar empowerment kan man ta klienters apati som garant för det
paternalistiska arbetssättet (Lupton & Nixon, 1999).

Låt oss anta att socialsekreterarna egentligen inte tycker att det är viktigt att
samarbeta med släkt och nätverk. Eftersom de som experter har svaren på hur
den enskildes, eller familjens, problem ska lösas finns det ju ingen anledning till
samarbete. Inte heller tilltror de nätverket någon förmåga att hjälpa till.

En troligare förklaring är att socialsekreterarna vacklar i sin tilltro till familjen
och dess nätverk. Det är svårt att skifta från en expertroll till en roll som
resursperson i familjens tjänst (Hæggman & Sjöblom, 2000). Inte heller blir det
lättare av att man som socialsekreterare verkar i en organisation, som präglas av
juridik och formella strukturer snarare än samarbete och kommunikation
(Lupton & Nixon, 1999).

Det vore fel att reducera problemen runt familjerådslagens genomslagskraft till
socialarbetarnas attityder. Istället måste vidare organisatoriska, politiska och
ekonomiska orsaker erkännas och lokaliseras (Lupton & Nixon, 1999).

5.3. Förhållandet mellan socialsekreteraren och organisationen

Om målet är att familjen ska bemyndigas att återta makten över hur deras
problem ska lösas måste begreppet empowerment genomsyra hela
organisationen (Adams, 1996). En förtryckt socialarbetare förtrycker klienten.
Skall socialarbetarna skolas till att arbeta med empowerment måste detta
förankras på alla nivåer, politiskt och organisatoriskt. För socialarbetare som
arbetar i ett klimat där man är kontrollerad och får skulden om något går fel är
det lätt att ägna sig åt defensivt socialt arbete. För att våga känna tilltro till
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familjens och nätverkets lösningar krävs att man som socialsekreterare verkar i
en organisation som erkänner att socialt arbete är svårt och att det inte finns en
lösning, som är rätt, utan flera möjliga (Lupton & Nixon, 1999).

Rappaport anser att socialarbetarens uppgift är att tillsammans med människor
utforska verkligheten för att på så sätt få den enskilda människan att ta ett större
ansvar för sin situation. För att detta ska vara möjligt krävs att socialarbetaren
får mycket stöd i sin personliga och professionella utveckling (Rappaport, 1981,
1987).

Socialsekreteraren ska ju inte bara dela med sig av sina kunskaper och
erfarenheter till familjen för att den tillsammans med sitt nätverk ska kunna fatta
beslut om hur problemen bäst löses. Ansvaret för att lagstiftningen efterföljs är
en del av yrkesrollen. Det finns en gräns för hur illa ett barn får fara. Att tydligt
kunna definiera var denna gräns går för familj och nätverk är ett tungt ansvar.
Även i detta avseende är det viktigt med stöd och handledning.

Implementeringsforskning betonar att den som ska genomföra beslut om
förändrat arbetssätt måste förstå besluten, måste kunna genomföra dem och
måste vilja genomföra dem (Hæggman & Sjöblom, 2000). För att en ny
arbetsmodell ska få möjlighet att förankras i praktiken krävs att tid och rum
skapas för reflektion, lärande och utprovande (Sjöblom, 1999). Om
socialarbetarna inte är involverade i eller har inflytande över policybeslut som
de ska implementera är det inte troligt att de värderar brukarnas inblandning
(Lupton & Nixon, 1999). Utvärderingen av projektet familjerådslag i Sverige
betonar vikten av stöd i genomförandearbetet. Erfarenheter från Söderhamn
visar att det är viktigt med återkommande utbildning samt möjlighet till
reflektion och handledning i det synsätt som ligger till grund för
familjerådslagsmodellen (Hæggman & Sjöblom, 2000).

De socialsekreterare som intervjuades i utvärderingen av projektet
Familjerådslag i Sverige  nämner följande organisatoriska hinder för att
familjerådslag ska användas:

• ”Jag behöver mer utbildning och uppföljning. Dagarna hos
Kommunförbundet räcker inte för att pränta in metoden.”

• ”Det saknas stöd uppifrån, att någon peppar oss. Om man inte får det
och samtidigt har mycket arbete blir det lätt att man kör på som vanligt.”

(Sundell & Hæggman, 1999)

En av de två socialsekreterare jag intervjuar säger:
• ”Den allmänna arbetssituationen är ett hinder. Jag är ofta stressad och

hinner inte förbereda mig”

Bristen på resurser och en pressad arbetssituation försvårar ytterligare
möjligheterna att skapa det utrymme som förankring av nya idéer behöver.
Andra förändringar på arbetsplatsen, exempelvis omorganisationer och andra
projekt påverkar också möjligheterna till en lyckad implementering, liksom en
hög personalomsättning (Sundell & Hæggman, 1999).
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Sammanfattningsvis är det viktigt att empowerment genomsyrar hela
organisationen om målet är att familjen ska bemyndigas att återta makten över
hur deras problem ska lösas. För att socialarbetaren ska kunna uppmuntra den
enskilde att ta ett större ansvar för sin situation krävs mycket stöd.
Återkommande utbildning, liksom möjligheter till reflektion och handledning i
det synsätt som ligger till grund för familjerådslagsmodellen, är viktiga
komponenter.

6.      Sammanfattning och slutdiskussion

Modellen familjerådslag får allt större genomslag i Sverige och utomlands. Trots
att de flesta tycks vara överens om att detta är ett bra sätt att söka lösningar på
de problem socialtjänstens klienter står inför går arbetet långsamt.

Uppsatsens syfte är att undersöka varför, trots ovanstående, ett stort antal
utredningar avslutas utan att familjerådslag hållits. För att ta reda på detta ställer
jag tre frågor:

• I vilken utsträckning upplever familjer, vars barn utreds av
socialtjänsten, att de informeras om familjerådslag?

• Varför tackar familjer nej till familjerådslag?
• Hur ser barnens vårdnadshavare på att släkt och nätverk tar aktiv del i

utredning och beslutsfattande?

Hyllie stadsdelsförvaltning i Malmö har inskrivet i mål och riktlinjer för
verksamheten att alla familjer, vars barn blir föremål för utredning i enlighet
med 50 § Socialtjänstlagen, ska föreslås familjerådslag. Av trettio
vårdnadshavare, vars barn utretts under de tre första månaderna 2000, uppger
77 % att de inte fått någon information om familjerådslag. Med tanke på
verksamhetens målsättning är detta ett anmärkningsvärt resultat.

• Är det så att socialsekretarena i Hyllie stadsdel låter bli att informera en
majoritet av de familjer, vars barn utreds, om familjerådslag?

Undersökningen säger ingenting om huruvida socialsekreterarna anser sig ha
informerat just dessa vårdnadshavare om familjerådslag. Däremot visar mina
intervjuer av två socialsekreterare i Hyllie och den forskning, svensk och
internationell, som finns på området att de professionella styr när och hur
information lämnas (Sundell & Hæggman, 1999, Sjöblom, 1999, Lupton &
Nixon, 1999).

• Är det så att socialsekreterarna informerar om familjerådslag, men
familjerna förstår inte alternativt kan inte ta in informationen?

Svaret på denna fråga ges inte i undersökningen, men mina intervjuer med två
socialsekreterare antyder att informationslämnandet behöver ses över. De båda
socialsekreterarnas reflektioner stämmer väl överens med både svensk och
internationell forskning.
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Endast tre av trettio vårdnadshavare uttrycker klart att de tackat nej till
erbjudandet om familjerådslag. Dessa nämner att andra inte har med problemet
att göra, att släkten inte finns så nära som förr och att konflikterna är för stora
som anledningar till att de avböjt. Detta material är emellertid alldeles för litet
för att ge några generaliserbara svar på frågan om varför en familj väljer att
tacka nej till erbjudandet om familjerådslag.

Att informationslämnandet är viktigt styrks av det faktum att två av de sju
vårdnadshavare, som fått information om familjerådslag, inte upplevde att de
tackat nej till erbjudandet. Istället hade diskussionen glidit ut i sanden och inte
följts upp av socialsekreteraren.

Undersökningens resultat tyder på att vårdnadshavarna hyser betydligt mindre
tilltro till familj, släkt och nätverk än vad socialsekreterarna gör. En tredjedel av
vårdnadshavarna tycker inte att kontakt ska tas med släkt och vänner under
utredningen, medan knappt hälften av socialsekreterarna tycker att dessa
kontakter bör tas. Nästan alla tillfrågade socialsekreterare i Sundells och
Hæggmans undersökning anser att familjens släkt och vänner kan vara till hjälp
för att lösa problem, medan majoriteten av vårdnadshavarna är tveksamma eller
direkt negativa till detta påstående. Andelen vårdnadshavare, som anser att
socialtjänsten bäst kan bedöma en familjs behov av hjälp, är betydligt större än
andelen socialsekreterare. Dock anser majoriteten, både vårdnadshavare och
socialsekreterare, antingen att familjen är bäst lämpad att bedöma hjälpbehovet
eller att det ska ske i ett samarbete mellan familj och socialtjänst.

De värderingar, som ligger till grund för familjerådslag som modell i socialt
arbete, tycks till stor del delas av socialsekreterarna. Paternalism har ersatts av
empowementparadigmet.

Varför upplever i så fall en majoritet av vårdnadshavarna att de inte fått någon
information om familjerådslag?

Undersökningens resultat ger anledning till nya frågor:

• Är det så att socialsekreterarna använder sig av andra sätt att låta
nätverket komma till tals i utredning och beslut?

Eftersom vårdnadshavarna är betydligt mer tveksamma till att ge släkt och
vänner en roll finns det anledning att fundera över hur detta i så fall går till. Tar
socialsekreteraren kontakt med personer i nätverket mot vårdnadshavares vilja?
Är det så att socialsekreterarna skulle vilja ta kontakt med nätverket i högre
utsträckning än vad som idag görs, samtidigt som de inte anser att familjerådslag
är ett bra sätt att göra det på?

• Är det så att socialsekreterarna fortfarande har ett paternalistiskt synsätt,
men besvarat frågorna utifrån vad som kan antas vara politiskt korrekt?

Om man som socialsekreterare egentligen tycker sig, som expert, ha svaren på
hur problemen ska lösas finns det ju ingen anledning att  samarbeta med släkt
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och nätverk. Socialsekreterare och vårdnadshavare är då överens om att släkt
och nätverk endast undantagsvis är viktiga i utredning och beslut. Giddens,
Habermas och Etzioni betonar att det senmoderna samhällets problem och
konflikter står att finna i det civila samhället i form av släkt och nätverk, eller i
olika samverkansformer mellan stat och civilt samhälle (Bjerkman &
Andersson, 1999, Giddens, 1997, Månsson, 1998). Tvärtemot dessa anser både
socialsekreterare och vårdnadshavare att socialtjänsten kan bemästra problemen.
Konsekvensen av detta är att familjerådslag saknar funktion i
utredningsprocessen.

• Är det så att socialsekreterarna är positiva till empowerment och
familjerådslag på ett teoretiskt plan, men saknar tillräcklig kunskap och
motivation för att genomföra det i sitt dagliga arbete?

Jag återkommer till informationen om familjerådslag och till samtalet om
rollfördelningen mellan socialtjänst och familj, släkt och nätverk, eller om man
så vill, rollfördelningen mellan staten och det civila samhället.

Att föreslå familjerådslag utan att verksamheten i övrigt utgår ifrån
empowermentparadigmet blir obegripligt för familjen, och en onödig omväg för
socialtjänsten.

Först och främst bör alltså den socialtjänstförvaltning, som avser att erbjuda sina
klienter familjerådslag, fundera över varför så ska ske. Beror det på att
familjerådslag är i ropet just nu, eller på en allvarligt menad vilja att skifta från
paternalism till empowerment? Familjerådslagsarbetet måste vara förankrat på
alla nivåer, från politiker till den enskilde socialsekreteraren.

Att besluta sig för att arbeta med familjerådslag får konsekvenser för
verksamheten. Om avsikten är att åstadkomma ett förändrat förhållningssätt
inom socialtjänsten och inte lägga till den redan befintliga utredningsarsenalen
så krävs det att familjerådslagsmodellen förankras och fördjupas på ett mer
genomgripande sätt än vad som hittills varit fallet (Sundell & Hæggman, 1999).
Det finns en tendens att se familjerådslag som en ny ”teknik” att använda ”på”
familjer, snarare än principer och värderingar (Lupton & Nixon, 1999).

Familjerådslaget måste sättas in i ett sammanhang, en helhet, där oron för barnet
i nuet och i framtiden sätts i centrum (Grundemark, 2000). Socialsekreteraren
och familjen måste diskutera och tydliggöra sina respektive roller och
förväntningar. Den viktigaste frågan är inte om familjerådslag ska användas
eller inte, utan:

• På vilket sätt kan familj, nätverk och socialtjänst samarbeta för att finna
hållbara lösningar för barnet?

Om socialsekreterare ska kunna arbeta med empowerment måste de förstå
varför och både vilja och kunna skifta arbetssätt. Om målet är att familjer ska
bemyndigas att återta makten över hur deras problem ska lösas måste begreppet
empowerment genomsyra hela organisationen (Adams, 1996). Det krävs att
resurser avsätts för fortlöpande stöd och handledning till socialsekreterarna
(Sundell & Hæggman, 1999).
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Att vårdnadshavarna hyser betydligt mindre tilltro till familj, släkt och nätverk
än vad socialsekreterarna gör har tidigare nämnts. Andelen vårdnadshavare, som
anser att socialtjänsten bäst kan bedöma en familjs behov av hjälp, är betydligt
större än andelen socialsekreterare.

Socialpolitikens verksamhet rymmer i sig en tendens att skapa nya sociala
problem genom att alienera människorna från de sociala frågorna (Ronnby,
1981). Faureholm (1996) talar om klientisering och Adams (1996) om inlärd
hjälplöshet. Klientskapet befriar den enskilde från att försöka ändra sina
livsbetingelser och sitt liv. Moderniteten har brutit ner det lilla samhällets och
traditionernas skyddsnät och ersatt dem med olika expertsystem. Det civila
samhället har trängts tillbaka till förmån för staten, myndigheter och experter
(Giddens, 1997). Hur ska klienten plötsligt kunna lita till sin egen och nätverkets
förmåga om han lärt sig att lita på experter hela livet?

Lupton och Nixon (1999) menar att familjen och nätverket, och deras förmåga
att svara upp mot möjligheter till större ansvar, inte har störst betydelse för
familjerådslagsmodellens utveckling, utan organisatoriska, politiska och
professionella motstånd mot nya sätt att arbeta.

Min undersökning ger mig anledning både att hålla med om och ifrågasätta
detta. Giddens lyfter fram människan som en handlande varelse och menar att
hon besitter kunskap om den sociala verkligheten och har stora möjligheter att
förändra sin situation (Bjerkman & Andersson, 1999, Giddens, 1997).
Emellertid kommer det att ta tid innan de familjer socialtjänsten möter vågar lita
till sin egen och nätverkets förmåga. På samma sätt som experter tidigare trängt
tillbaka det civila samhället måste socialtjänsten nu ge hjälp och stöd i
utvecklandet av familjens och nätverkets tillit till sin egen förmåga att med
experters hjälp lösa de problem som finns.
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Bilagor

Bilaga I: Frågor till vårdnadshavare

1. Har du fått veta att du kan välja att socialtjänstens utredning avslutas
med ett familjerådslag

c   ja

c   nej

2. Hur har du fått veta vad familjerådslag är

c   genom en broschyr

c   genom att socialsekreteraren berättat om familjerådslag

c     genom att en samordnare berättat om familjerådslag

c   jag har inte fått veta något om familjerådslag

3. Du och socialsekreteraren har pratat om familjerådslag

c  aldrig

c     vid ett tillfälle

c     flera gånger

4. Är du nöjd med den information du fått om familjerådslag eller skulle du
ha behövt veta mer för att kunna bestämma dig?

        1                   2         3                 4       5 
    c          c    c         c              c
  jag är helt              jag är ganska              jag hade              jag hade velat           jag har inte
  nöjd  med              nöjd med                velat veta          veta mycket              fått veta
informationen         informationen             lite mer                       mer                    någonting
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5. Vad är ett familjerådslag, enligt ditt sätt att se det?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6. Varför har Du valt att tacka nej till att hålla ett familjerådslag?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7. Tycker du att det är viktigt att socialsekreteraren pratar med din släkt och
med dina vänner för att få veta mer om dig och din familj för att kunna ge
dig rätt hjälp?

         1                           2                            3                           4                            5
    c         c             c      c          c
det är alltid         ibland är det         det kan vara       någon enstaka     socialsekreteraren
 viktigt att                viktigt att           bra om släkt          gång är det              ska aldrig
  släkt och                släkt och              och vänner          bra om släkt             prata med
 vänner får              vänner får            får säga vad           och vänner          släkt och vänner
  säga vad                säga vad                de tycker            får säga vad
 de tycker               de tycker                                             de tycker

8. Tror du att släkt och vänner kan vara till hjälp för att lösa problem?

           1                             2                              3                            4                             5
     c           c            c         c              c
släkt och vänner     släkt och vänner     släkt och vänner     släkt och vänner     släkt och vänner
kan ofta vara till     kan ganska ofta     kan ibland vara         kan någon            kan aldrig vara
    stor hjälp              vara till hjälp            till hjälp              enstaka gång              till hjälp
                                                                                                 vara till hjälp
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9. Vem tror du vet bäst hur problemen ska lösas?

           1                             2                              3                            4                             5
     c           c            c         c              c
socialtjänsten           socialtjänsten          socialtjänsten,      familj, släkt och      familj, släkt och
 vet bäst hur             behöver hjälp        familj, släkt och    vänner behöver       vänner vet bäst
  problemen             av familj, släkt          vänner måste           hjälp av               hur problemen
   ska lösas               och vänner för       samarbeta för att      socialtjänsten            ska lösas
                                lösa problemen         lösa problemen       för att lösa

          problemen

10.  Tror du att familjerådslag är ett bra sätt att lösa problem?

           1                             2                              3                            4                             5
     c           c            c         c              c
familjerådslag         familjerådslag         familjerådslag         familjerådslag       familjerådslag
är ett bra sätt            är ibland ett bra       är varken bra            är ibland ett        är ett dåligt sätt
att lösa problem          sätt att                   eller dåligt             dåligt sätt att         att lösa problem
                                lösa problem                                           lösa problem

11. Tror du att familjerådslag kan användas för alla sorters problem?
(du behöver inte svara om du inte fått veta något om familjerådslag.)

           1                             2                              3                            4                             5
     c           c            c         c              c
familjerådslag         familjerådslag         familjerådslag        familjerådslag        familjerådslag
 kan användas          kan användas          kan användas            kan sällan                kan inte
för alla sorters           för många                   ibland                 användas för          alls användas
    problem               olika problem                                        att lösa problem
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Bilaga II: Förhållandet mellan familjen, nätverket och socialtjänsten

• en jämförelse mellan 30 vårdnadshavarare  och 123
respektive 36 socialsekreterare

Bör kontakt tas med släkt och vänner under utredningen?

      JA   VET EJ      NEJ
Vårdnadshavare

Socialsekreterare,
Hæggman/Sundell

     47 %

     74 %

     20 %

      17 %

     33 %

       9 %

Exempel på vårdnadshavares kommentarer är:
• ”Det beror på situationen och hur allvarligt det (=problemet) är.”
• ”Om personen själv vill kan det vara bra”
• ”Vi har dålig kontakt med varandra och det finns mycket ovänskap”
• ”Det kan leda till mer skada än nytta”

Kan släkt och vänner vara till hjälp för att lösa problem?

      JA   VET EJ      NEJ
Vårdnadshavare

Socialsekreterare,
Hæggman/Sundell

     33 %

     91 %

     47 %

       9 %

     20 %

       0

Exempel på vårdnadshavares kommentarer är:
• ”Ja, men utan socialens inblandning”
• ”Det beror på hur mycket familjen vill blotta sig”
• ”Det är individuellt och beror på hur förhållandena är”
• ”Inte alltid, men det kan ändå vara bra att de får veta vad som händer”
• ”Det kan leda till fler problem än de som redan finns”
• ”Om jag själv vill kan de säkert det”

 bör
nder

an ofta
erna
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Vem vet bäst hur problemen ska lösas?

      JA   VET EJ      NEJ
Vårdnadshavare

Socialsekreterare,
Hæggman/Sundell

Socialsekreterare,
Sjöblom

     37 %

     50 %

      66 %

     37 %

      47 %

    uppgift
    saknas

     26 %

       3 %

     uppgift
     saknas

bäst
edöma
älp


