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ABSTRACT 
Authors: Livia Zefa Persson 

Title: A qualitative study about social workers experience of breakdowns at family home 
placements then and now 

Supervisor: Claes Levin 

Assessor: Kristina Göransson 

The purpose of this study is to examine skilled social workers with long time experience of 

breakdowns at family home placements from 1970 and their apprehensions about it. My 

choice of subject concerns my own experience of breakdowns at a foster home in the 

beginning of 1970.  In my investigation the research shows a lot of different factors that either 

increases or decreases the risk of breakdowns at a family home placement. A frequent factor 

in the research concerns the problem of children’s behaviour, where behaviour and age often 

relates to each other. The study shows knowledge and a deeper understanding about the 

debated ideological directions that existed during the 1970, the debate of custody. These 

ideological directions influenced the Childs possibilities to keep or not keep the contact with 

the biological parents. During the last decades has family home placement changed and 

developed comparatively than before. For instance the big difference is how the recruitment 

of family placement worked today. I used qualitative interviews with five social workers and 

one expertise interview with retired Gunilla Lindén, a former psycho log and university lector 

in social work. In the theory part Michael Lipsky gives the definition of street-level 

bureaucracy space of act in human resource organisation perspectives. The interesting thing to 

know is how the social welfare secretary deals with the space of act between the laws and the 

actual work in the organisation. 
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Lund, maj 2011 

 

En berättelse från verkligheten 
I köket stod fostermodern jäktad, kaffebryggaren trycktes på, var kanelbullarna färdiga i 
ugnen, tro? 

Den lilla flickan strök nervöst förbi, fick inte vara i vägen nu, skulle uppföra sig fint, inte 
glömma att niga, se glad ut och inte glömma att le. 

Fostermodern började duka fram, linneduk, finporslinet skulle det vara idag, servetter, 
bitsocker, gräddkannan. Ja, nu var allt på plats. 

Flickan kom ut i köket och sa tyst att hon var törstig, fick hon lov att ta vatten? 

Nej, nej inte just nu!  Gå in på ditt rum och stanna där tills jag kallar på dig, sa fostermodern 
med en myndig ton. 

Det ringde på dörren… 

Ja, men se, god dag, 

Vad ljuvligt det doftar här! 

In kommer fosterhemsinspektören, i klädd i grå kostym. De slog sig ner i finrummet och drack 

kaffe och nybakade bullar. Flickan satt på rummet under hela samtalet. När det var dags för 

fosterhemsinspektören att gå, fick hon komma ut från sitt rum, ta i hand och niga och säga 

adjö. Året var 1979, flickan var 10 år gammal och hade varit fosterhemsplacerad i 4 år. 
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1. Inledning  
1.1Problemformulering 

Hur vanligt var det med sammanbrott vid familjehemsplaceringar på 1970-talet? 

Intresset har väckts eftersom jag själv var ett fosterbarn från 1975-1985. Den tioåriga 

fosterhemsplaceringen blev avbruten och havererade, ett sammanbrott inträffade. 

Begreppet sammanbrott förklarar att placeringen avslutats oplanerat. Från socialtjänstens sida 

är det inte vad man hade tänkt sig och det kan ses som ett misslyckande. Dock förekommer 

det att socialtjänsten själv avbryter placeringen när de bedömer att detta är nödvändigt för 

barnets eller ungdomens bästa (Vinnerljung, Sallnäs & Westermark, 2001).  

I socionomutbildningen anser jag att det saknats kunskap om hur fosterbarnsvården fungerade 

tidigare. I uppsatsen vill jag intervjua socionomer och expert inom ämnet, som var 

verksamma på 1970-talet vad de har att berätta om den tidens fosterbarnsvård och jämföra 

med dagens familjehemsvård. Hur vanligt var det med sammanbrott då? Vad gjorde 

socialtjänsten när det inträffade? Hur mycket påverkar rekryteringen av familjehem? 

I Länsstyrelsens statistik av Skåne län visar att år 2008 var 1825 barn placerade av skånska 

kommuner. Rapporten visar att antalet familjehemsplaceringar totalt var 2108, varav 904 var 

ny- och omplaceringar. Statistiken visar att antalet omplaceringar är en ökande grupp. Det vill 

säga uppbrott från familjehemsplaceringar (Länsstyrelsen Skåne Län, 2008). Det som jag vill 

undersöka är vilka förhållanden som leder till att sammanbrott sker idag? Vad kan ökningen 

av sammanbrott bero på? 

På 1970-talet var det fortfarande ovanligt att fosterhemsinspektören vid hembesök i 

fosterfamiljen samtalade med barnet i enrum (Lindén, 1998).Tidigare var det inte självklart att 

man såg barnet som en individ som skulle respekteras och uppmärksammas. I uppsatsen vill 

jag ta reda på vad som påverkade barnperspektivets genomslagskraft. Vad är det för lärdomar 

som påverkat familjehemsvården idag?  

 På 1970-talet var det vanligt att man inte uppmuntrade kontakt med de biologiska föräldrarna 

vid fosterhemsplaceringar( Andersson, 1995). 
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 Några decennier bakåt i tiden rådde det en viss tradition inom fosterbarnsvården som var 

starkt präglad av skyddsaspekten. Det vill säga att barn skulle skyddas från skadliga 

inflytanden, som hade med de biologiska föräldrarna att göra.  

Enligt Lindén (1998) var man upptagen av att se till barnets yttre situation, men förbisåg att se 

på barnets inre värld. Frågor som inte rutinmässigt ställdes kunde vara hur väl barnet trivdes i 

fosterhemmet. I teori delen ger Michael Lipsky (1980) definitionen av gräsrotsbyråkratens 

eller socialsekreterarens handlingsutrymme, som idag styrs av annorlunda lagar och riktlinjer 

jämförelsevis med de speciella regelverk som fosterhemsinspektörerna var hänvisade till att 

följa. Lipsky menar trots att det finns lagar och riktlinjer saknar inte tjänstemännen i en 

offentlig organisation ett handlingsutrymme. Frågan är vad socialsekreteraren gör med 

handlingsutrymmet mellan riktlinjerna och det faktiska arbetet?  

1.2 Syfte/frågeställningar 
Syftet är att undersöka socionomers erfarenheter och uppfattningar om sammanbrott vid 

familjehemsplaceringar från 1970-talet och framåt. 

 Vilka kunskaper och ideologier har påverkat utvecklingen av dagens 

familjehemsvård? 

 Vilka faktorer kan öka alternativt minska risken för sammanbrott idag? 

 Hur har rekryteringen av familjehem förändrats sedan 1970-talet? 

 Vad har Gunilla Lindén för expertutlåtande hur sammanbrott kan förebyggas idag? 

 

 

2. Begreppsdefinition 

2.1 Barn/ungdom  

Ett ofta förekommande uttryck i uppsatsen är barn och ungdom. Enligt socialtjänstlagen 

(SoL) och FN: s barnkonvention är man barn enligt lagens mening tills man är 18 år. 

 



9 

 

2.2 Socialsekreterare/familjehemssekreterare 
En socialsekreterare som arbetar på socialförvaltningen har vanligen befogenhet till 

myndighetsutövning och handlägger bland annat barnavårdsutredningar samt placerar barn 

eller ungdomar på olika placeringsformer. En familjehemssekreterare utreder och utbildar 

familjehemmen i första hand (Egelund & Sundell, 2002). 

2.3 Barnavårdsutredning/utredning 
Barnavårdsutredning eller utredning är handläggningsprocessen som socialsekreteraren utför 

då de utreder ett barn eller ungdoms situation. Utredningar inleds med anmälan, ansökan eller 

som socialtjänsten fått kännedom om på ett annat sätt. Utredningstiden för en 

barnavårdsutredning får idag ta högst fyra månader (Egelund & Sundell, 2002). 

2.4 Uppföljning 

Arbetet med att följa upp placeringen av ett barn eller ungdom anpassas efter förhållandena i 

det enskilda fallet. En placering i inledningsfasen och avslutningsskedet ställer särskilt krav 

på tät kontakt med socialtjänsten. Ansvaret för att kontakten upprätthålls med viss 

regelbundenhet vilar på socialtjänsten. Bristfälliga uppföljningar av placeringar har tidigare 

uppfattats som ett av de största problemen inom familjehemsvården (Norström & Thunved, 

2007). 

2.5 Fosterbarn/familjehemsplacerade 
Barn eller ungdomar kan placeras i familjehem då deras föräldrar anses ha en bristande 

omsorgsförmåga eller vara olämpliga i föräldrauppgiften på grund av sociala 

missförhållanden i hemmet såsom missbruk, psykisk sjukdom eller förståndshandikapp 

(Andersson, 1998). Vinnerljung (1996) väljer att alternera mellan dagens begrepp 

familjehemsplacerade och fosterbarn som användes innan socialtjänstlagens tillkomst 1982. 

Det är något som jag själv kommer att växla mellan beroende på vilken tidsperiod det rör sig 

om.  
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2.6 Definitioner av sammanbrott 
Vinnerljung et al. (2001) nämner i sin rapport från socialstyrelsen tre tydliga sammanbrott. 

Det ovanligaste sammanbrottet är när socialtjänsten själva avbryter placeringen. När det sker 

kan orsaken vara en rad olika missförhållanden eller att de i sin bedömning anser 

fosterhemmet som olämpligt. Det händer också att familjehemmet själv väljer att avbryta 

placeringen i strid med vad socialtjänsten vill. Ett skäl kan exempelvis vara att det är 

spänningar och konflikter mellan familjehemsbarnet och egna barn i familjen. Det kan också 

vara att familjehemsföräldrarna inte orkar längre och att resten av familjehemmet påverkas 

negativt av familjehemsbarnet. Det tredje och vanligaste sammanbrottet är när barnet själv 

väljer att avbryta placeringen. Barnet vill till varje pris hem till sina föräldrar (ibid.). 

De publicerade två antologier, som fick stor betydelse för socionomutbildningen, Socialt 

arbete en grundbok (2002) och Perspektiv på sociala problem (2002). Dessa två grundböcker 

bidrog till att forma den uppfattningen som finns idag om barn och barndom i den sociala 

barnavården (SOU: 2 009:68).  

 

3. Tidigare forskning 
Forskare från många vetenskapliga discipliner bidrar till den ökade kunskapen om den sociala 

barnavården. Då forskningsämnet Socialt arbete kom år 1977, började det produceras allt fler 

doktorsavhandlingar med en direkt inriktning mot social barnavård (Sundell och Egelund 

2000). I SOU 2 005:81 framgår det att familjehemsvården är det bäst utforskade området i 

svensk social vård. 

Mycket tyder på att utvecklingen tog fart med de ideologiska diskussioner som rådde på 

1970- talet och som senare påverkade socialtjänstreformen på 1980-talet (se bilaga1). Den så 

kallade omhändertagande debatten som präglade 1980- talet stod mellan ett behovsorienterat 

och relationsorienterat synsätt. Denna debatt kommer närmare förklaras utifrån litteratur och 

avhandlingar från framstående barnavårdsforskare som Bengt Börjeson, Gunvor Andersson 

och Gunilla Lindén. I denna del framkommer det också i vilka faktorer som ökar alternativt 

minskar risken för sammanbrott att förklaras mestadels utifrån Bo Vinnerljung, Marie Sallnäs 

och Pia Kyhle Westermark omfattande forskning om sammanbrott vid tonårsplaceringar. 
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Avslutningsvis tar jag upp professionaliseringen av familjehemsvården utifrån aktuella 

rapporter från socialstyrelsen.  

3.1. Fosterbarnsprojektet 
Börjeson & Håkansson (1990) har inspirerats av David Fanshels omfattande slutrapport om 

fosterbarnsprojektet, Children in fostercare (1978). Fanshels studie var en femårig 

uppföljningsstudie av mer än 600 fosterbarn där syftet var att undersöka vilket som var den 

bästa lösningen för familjehemsbarnet. 

Det som kom fram i undersökningen var en skillnad mellan de barn som hade en bra kontakt 

med föräldrarna under placeringstiden och de barn som inte hade en sådan kontakt med de 

biologiska föräldrarna. 

Jag föredrar att det träffar sin mor, som kommer berusad, som generar barnet när hon besöker 

hemmet och som ger fosterföräldrarna anledning att säga förfärliga saker om henne – jag ser hellre 

att barnet jobbar med denna problematik än att det måste jobba med försvinnandets problematik… 

(Börjeson & Håkansson, 1990 s.245). 

Bearbetningen av separation innebär mycket smärta för barnet, men att denna bearbetning får 

äga rum, är enligt Fanshel (1978) att föredra framför det tacksamma barnet som inuti sig 

utvecklar en negativ självbild, av att vara oönskad av sina föräldrar. 

 3.2 Barnets rätt/rätten till barnet  
 En omstridd bok som Börjeson & Håkansson (1990) refererar till, Beyond the best interest of 

the child (1978) eller på svenska Barnets rätt eller rätten till barnet.  

Författarna till boken var Joseph Goldstein, Anna Freud och Albert J Solnit. De tre 

författarnas uppfattning skiljde sig åt från Fanshels resonemang i vad som är det bästa för 

barnet vid en fosterhemsplacering. 

En besökande eller besökt förälder har liten möjlighet att tjäna som ett verkligt objekt för kärlek, 

tillit och identifikation, eftersom en sådan roll grundar sig på att han eller hon finns i barnets närhet 

varje dag… (Börjeson & Håkansson, 1990 s.36). 

Författarna Goldstein, Freud och Solnit (1978) ger sin syn på barnets tidsuppfattning som 

skiljer sig från den vuxnes. Det som är en begränsad tid för den vuxne kan av barnet upplevas 

som en oändlighet. De menar vidare att barnet på så sätt förlorar sina psykologiska föräldrar 
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mycket snabbt men också har förmågan att ersätta den förlorade föräldrakontakten. Detta sett 

ur ett vuxenperspektiv, som är en teori som kan uppfattas som praktisk och enkel vid 

placering av barnet (Börjesson & Håkansson, 1990). 

 

3.3 Två olika synsätt 
Goldstein, Freud och Solnit argumenterar för att familjehemsplaceringar i högre utsträckning 

skall vara ersättningsplaceringar, alltså vara bestående.  

Deras idealiska lösning är att barnet kan omhändertas direkt efter födseln om föräldern 

bedöms sakna förutsättningar att svara för behovet av kontinuerlig omvårdnad. Den 

biologiska föräldern kan enligt deras uppfattning uteslutas helt från barnets liv, så att barnet 

skyddas från föräldern som skulle kunna förorsaka skada och lidande (Börjeson & 

Håkansson, 1990). Enligt Lindéns (1998) avhandling Att bli fosterbarn i tonåren var det några 

decennier bakåt i tiden en vårdideologisk debatt kring barn. Det rådde en motsättning mellan 

de riktningar som företräder ett så kallat behovsorienterat synsätt respektive ett 

relationsorienterat synsätt. Dessa synsätt debatterade flitigt med varandra och motsatte sig 

varandras åsikter starkt i den så kallade omhändertagande debatten. som var aktuell i slutet på 

1970-talet in på 1980-talet. David Fanshel (1978) vidmakthåller betydelsen av att upprätthålla 

kontakten med barnets biologiska föräldrar (ibid.). 

 

3.4 Riskerna med synsätten 
Andersson (1995) menar att det finns risker med båda synsätten. Det behovsinriktade 

synsättet kan blandas samman med barnets och fosterföräldrarnas behov.  

När det gäller det relationsinriktade synsättet finns det risk för att barnets behov blandas 

samman med de biologiska föräldrarnas. Företrädarna anser att det stödjer barnets identitet 

och inte föräldrarnas rätt. Situationen blir problematisk, när ett barn inte har någon stark 

relation till sina föräldrar som har missbruksproblem, psykisk sjukdom eller 

utvecklingsstörning (ibid.). Ibland kan det vara nödvändigt att tillförsäkra barnets 

psykologiska föräldrar istället för biologiska föräldrar. Det finns en del likheter med de båda 
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inriktningarna. Andersson frågar sig varför det placerade barnet inte kan få både varaktighet 

och identitet, det vill säga ett stabilt familjeliv och samtidigt kontakt med sitt ursprung . 

3.5 Faktorer som ökar sammanbrott 
Andersson (2008) anser att det finns mycket som talar för att sammanbrott vid 

familjehemsplaceringar är en riskfaktor. Speciellt olyckligt var det när sammanbrottet skedde 

i tonåren och i de fall där det saknades ett skyddsnät som kunde fånga upp barnet. 

Andersson menar vidare att ett inträffat sammanbrott inte alltid är en riskfaktor utan kan 

också vara ett skydd för barnet att kunna bryta upp i ett familjehem som inte fungerar till 

något bättre (ibid.). Lindéns avhandling (1998) refererar till (Levin & Nilsson, 1979) där de 

studerat utagerande tonårsbarn i Malmö i åldrarna 13-16 år. Där fann man att det var 

utstötning som var återkommande i barnens situation, dels från fosterhemmet, skola och 

barnavården. Det som också var vanligt var att de varit omplacerade många gånger. En 

gemensam faktor som dessa ungdomar hade var att de hade hoppats på mer varaktiga och 

hållbara relationer till fosterföräldrarna och de uttryckte besvikelse över detta. Ungdomarna 

upplevde också att när väl placeringstiden var avslutad fick de flesta av dem en känsla att ha 

blivit utkastade (Ibid.).  I Vinnerljung et al. (2001) omfattande undersökning om sammanbrott 

visar det att tonårsplaceringar oftare än placeringar av yngre barn misslyckades och ledde till 

sammanbrott. Den faktor som bäst förklarar sammanbrott är om barnet uppvisat 

beteendeproblem före sin placering, men även barnets ålder har en avgörande betydelse (ibid.). I 

undersökningen har det framkommit att täta kontakter mellan barn och föräldrar under placeringen 

kan öka risken för sammanbrott. Samtidigt visar andra undersökningar i motsatt riktning att täta 

kontakter reducerar risken för sammanbrott. 

Det är också vanligt att yngre biologiska barn i fosterhemmet verkar öka sannolikheten att placeringen 

havererar, enligt flertalet av de studier som granskats.  

 

3.6 Faktorer som minskar sammanbrott 

I Lindéns avhandling (1998) nämns en viktig och betydelsefull faktor. I avhandlingen framgår 

att fosterföräldrarnas grad av empati är viktig för hur tonåringen knyter an till dem. Lindén 

ger förslag på en ”lyckad placering” i form av ett vikarierande hållande. Det innebär att 
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fosterföräldrarna erbjuder en relation, präglad av hög grad av empati och uthållighet, som kan 

ge möjligheter för tonåringen att bearbeta relationen till de egna föräldrarna (ibid.). Den 

starkaste faktorn enligt Vinnerljung et al. (2001) i vårdmiljön som minskar risken för 

sammanbrott är att barnet placeras i släktinghem. Här är forskningen samstämmig. En annan 

viktig faktor som nämns är att goda relationer mellan socialarbetare, barnen, respektive 

fosterföräldrarna starkt minskar sammanbrottsrisken. Två av tre studier finner att 

sammanbrottsrisken reduceras om fosterföräldrarna får någon form av utbildning och 

kontinuerligt stöd av socialtjänsten (ibid.).  

Andersson (2008) anser att riskerna kan motverkas av ett gott samarbetsförhållande mellan 

föräldrar och fosterföräldrar, eftersom det lindrar barnets lojalitetskonflikter och möjliggör 

fortsatt kontakt och eventuell återplacering i samma familjehem. 

3.7 Professionalisering 
I SOU 1974:7 visar att i ett längre perspektiv kan man tala om en professionalisering av 

”fosterbarnstillsynen” och även av vissa familjehem. Enligt Fosterbarnsutredningens 

undersökning deltog år 1970 nästan lika många förtroendevalda som tjänstemän i tillsynen, 

det vill säga det som i dag benämns som uppföljning (ibid.). Av de heltidsarbetande 

tjänstemännen hade knappt 40 procent socionomutbildning. I dag är förtroendevalda endast 

involverade i beslutsfattande som gäller mer ingripande åtgärder och majoriteten 

socialsekreterare har socionomutbildning eller annan relevant högskoleutbildning (SOU 

2011:9 ). 

Anledningen till professionaliseringen av familjehemsvården beror bland annat på att fler 

kvinnor förvärvsarbetar, att familjens egna ungdomar bor längre hemma och att kraven på 

social och ekonomisk trygghet har ökat, vilket i sin tur gör det svårt att rekrytera traditionella 

familjehem. Uppdraget att vara familjehem i dag anses generellt vara mer kravfullt idag, dels 

på grund av att de barn och ungdomar som placeras idag har större behov, dels på grund av en 

ökande grupp med speciella behov exempelvis de ensam kommande flyktingbarnen (ibid.). 

Gunvor Andersson (1995) anser att det fanns många missförhållanden i fosterbarnsvården 

under 1970-talet, vilka man senare försökte tillrättalägga genom den nya lagstiftningen, 

socialtjänstlagen som kom 1982. Det som skiljer sig mellan 1970-talets familjehemsvård och 

med dagens, är bland annat den närhetsprincip som råder idag. Tidigare omplacerades barn 
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ofta långt iväg från föräldrahemmet utifrån en omplanteringstanke, att barnet skulle rota sig i 

sin nya miljö utan att bli störd av deras biologiska föräldrar. I dag placeras barn inom en 

tiomilsradie som är en målsättning som ofta uppnås. Målet är att barnet eller tonåringen ska 

kunna återvända hem till sina föräldrar inom snar framtid (SOU 1974:7). 

 

4. Teorier och begrepp 
Socialsekreterarens arbete utgår idag ifrån socialtjänstlagen. Utifrån de utredningar och 

bedömningar som görs fattar socialnämnden beslut. Socialsekreterarna har också ett visst 

utrymme att själva fatta vissa beslut som kallas för myndighetsutövning, vilket innebär att 

socialsekreteraren utifrån lag eller författning fattar ett beslut som rör den enskilde. Det som 

jag anser intressant att undersöka är hur socialsekreteraren använder handlingsutrymmet i det 

dagliga arbetet. Nedan presenteras HR-perspektivet (Human Resource) utifrån Bolman & 

Deal som koncentrerar sig på mötet mellan organisationen och människorna och hur de 

förhåller sig till varandra. Michael Lipsky ger i sin bok definitionen av gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme och dess betydelse för socialsekreteraren i hennes dagliga arbete. Tony 

Evans och John Harris förklarar i deras avhandling regler och handlingsutrymme vilken 

betydelse de har för socialsekreterare i deras arbete på en offentlig organisation (ibid.). I detta 

teoretiska ramverk uppmärksammas även barnperspektivet som också kan bedömas utifrån 

HR-perspektivet (Human Resource) i mötet med socialsekreteraren och socialtjänsten hur 

dessa förhåller sig till varandra. 

4.1 HR- perspektivet och personalen 
I Bolman & Deal (2005) förklaras Human Resource det perspektiv som tillskrivs personalen i 

organisationen en betydande roll. Personalstyrkan i en Human Resource organisation 

uppmuntras till självständighet och delaktighet i arbetet. Det är viktiga delar för att skapa 

hängivna anställda. Ett annat betydelsefullt inslag i arbetet är medinflytande som kan påverka 

personalens arbetsmoral och idérikedom på ett positivt sätt. Det är inte ovanligt att 

exempelvis dagens socialsekreterare arbetar i team där det är viktigt att var och en har 

kunskap om sin uppgift. Den sociala dynamiken på en arbetsplats och relationerna mellan de 

anställda intar en central plats i HR-perspektivet. I HR-perspektivet är det viktigt med 

utrymme för flexibilitet i arbetet för att kunna se till den enskilde människans individuella 
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situation. På en socialförvaltning är det här perspektivet aktuellt eftersom socialsekreteraren 

många gånger får arbeta självständigt med många olika processer som är igång samtidigt.  

 

4.2. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 
Michael Lipsky ger sin (1980) street-level bureaucrat definition av en gräsrotsbyråkrat. 

Lipsky menar att gräsrotbyråkrater har en rad regler och riktlinjer att förhålla sig till,  

Vilka oftast har färdigställts på en högre beslutsnivå. Socialsekreteraren har också ett visst 

handlingsutrymme i sitt arbete och kan besluta sådant som berör den enskilde.  

I en del fall kan handlingsutrymmet begränsas. Exempelvis har socialsekreteraren lagar och 

riktlinjer att följa, men kan sakna delegation för vissa beslut och har en enhetschef som har 

tillsyn över arbetet. Det innebär inte att gräsrotsbyråkraten saknar ett handlingsutrymme. 

Enligt Lipsky är handlingsutrymmet nödvändigt för gräsrotbyråkraten. Socialsekreterarens 

arbete är ofta komplext och därför kan det vara svårt att upprätta tydliga instruktioner för hur 

arbetet ska gå tillväga. I en human serviceorganisation kan klienter som inte passar in i deras 

klientgrupp sorteras bort. Socialsekreteraren kan bestämma sig för att satsa mer på de klienter 

som har störst chans till förändring.  

 Exempelvis kan en gräsbyråkrat utveckla egna planer för att hantera en pressad 

arbetssituation. Lipsky menar att handlingsutrymmet är en del av gräsbyråkratens arbete som 

inte helt kan tas bort av överordnanden (ibid.). 

 

4.3 Regler och handlingsutrymme 
Evans & Harris artikel (2004) Street-level bureacracy, Social Work and the (Exaggerated) 

Death of Discretion anser att handlingsutrymme i offentliga organisationer har minskats och 

att det numera är cheferna som genom sin kontrollfunktion har det största inflytandet. Vidare 

menar Howe att allmänheten, medias och politikerna syn på socialarbetarens arbetsroll 

påverkar socialarbetaren. Evan & Harris menar att handlingsutrymmet är en relativ term som 

inte handlar om att det finns regler att följa eller inte. Istället handlar det om det utrymme som 

finns mellan reglerna och det arbete som faktiskt utförs. 
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 En organisation kan skapa ett handlingsutrymme för exempelvis socialsekreteraren genom att 

sätta upp regler. Regler som kommer uppifrån ska tillämpas och det är socialsekreteraren som 

gör detta. Evan & Harris (2004) anser att regler inte nödvändigtvis inskränker på 

socialarbetarens handlingsutrymme. 

 De anser också att handlingsutrymmet i sig kan ha både positiva och negativa sidor. 

Handlingsutrymmet kan vara en viktig egenskap för socialarbetaren utifrån professionen. Att 

helt strikt arbeta efter regler kan påverka politikernas syn på socialarbetarens arbetsroll på ett 

negativt sätt.  

 

4.4 Barnperspektivet 

Det har enligt Bodil Rasmusson (2009) de senaste 20 åren skett en ökning av forskning som 

fokuserar på barns intressen och ställning i socialt arbete. Barnen medverkar numera till att 

kunna påverka sina egna villkor, samt ge sin syn på socialtjänsten, exempelvis vilket 

bemötande de får av socialsekreterare inom socialförvaltningen och åsikter på olika metoder 

och insatser (SOU: 2009:69).  I antologin Socialt abete (2002) refererar Gunvor Andersson 

till sociologen Göran Therborn (1996) som menar att det moderna genombrottet för ett 

politiskt intresse för barn och ungdomar, kan inordnas till arbetet som gjordes inom FN åren 

1978-1989 med konventionen om barns rättigheter (se bilaga1). Therborn betonar 

feminismens betydelse och öppnande, som därigenom öppnade upp en diskussion om barnens 

individualitet och rättigheter. Det var genom kvinnorna som barn också blev synliga och 

kunde träda fram ur familjens skugga (Andersson, 2002 kap.10 I Meeuwisse, Sunesson & 

Swärd red.). 

Sammanfattningsvis kan barnperspektivet beskrivas utifrån hur världen ser ut ur barnens 

synvinkel. Vad barnet ser, hör, upplever och känner är av största vikt. I mitten av 1990-talet 

tillsattes en expertgrupp bestående av framstående forskare i socialt arbete från olika 

universitet i landet (ibid.). 
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5. Metod 

5.1 Metodologiska överväganden 
Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsmetoden ett samtal som har en struktur och 

ett syfte. Genom intervjun kan forskaren få grundligt prövade kunskaper, om intervjuaren 

ställer genomtänkta frågor och lyssnar på intervjupersonen. Styrkan med kvalitativ intervju är 

att den kan fånga upp olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en mångsidig bild av 

en mänsklig värld. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag anser att 

metoden hjälper mig att svara på frågeställningarna på bästa sätt. Detta för att den kvalitativa 

metoden kan fånga upp intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar (ibid.). 

I uppsatsen vill jag undersöka socionomers erfarenheter av sammanbrott vid 

fosterhemsplaceringar från 1970-talet och jämföra med hur det fungerar idag. 

 

5.2 Antal intervjupersoner 
De intervjuer som jag gjort är grunden till denna uppsats och det blev sammanlagt sex stycken 

individuella intervjuer. Fyra av intervjuerna är genomförda på socialförvaltningen i en skånsk 

kommun, en intervjuperson intervjuade jag i dennes bostad och den sjätte intervjun var 

psykolog, Gunilla Lindén, som under lång tid varit verksam inom Socialhögskolans 

institution.  

För att berika uppsatsen blev jag rekommenderad av handledaren, Claes Levin som menade 

att ett expertutlåtande gällande sammanbrott kunde vara intressant och lyfta uppsatsen. 

Speciellt eftersom Lindén har gjort betydelsefull forskning och skrivit litteratur inom ämnet. 

Lindén gav sitt samtycke till att använda hennes namn i uppsatsen.  Intervjun ägde rum på 

Socialhögskolans kanslilokaler.  

Det som intervjupersonerna har gemensamt är att de har lång arbetslivserfarenhet av 

familjehemsvård mellan 30-40 år. Samtliga intervjuer var bandinspelade och varade mellan 

45 minuter till 1 timme. 
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5.3 Intervjuform 
Den intervjuform som jag använde var den tematiskt öppna intervjun, som kan förklaras som 

öppen så till vida att intervjuaren hela tiden söker utveckla samtalet med den som intervjuas. 

Den tematiska intervjun är att föra samtal genom att vända och vrida på ett tema eller 

fenomen (Aspers 2007). Det finns samtidigt en struktur i utvalda teman, utvecklingen av 

familjehemsvården, faktorer som ökar eller minskar sammanbrott, samt rekrytering av 

familjehem tidigare och idag.  

Det som var viktigt för mig var att få intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter av 

sammanbrott vid fosterhemsplaceringar tidigare och idag, så därför valde jag kvalitativa 

intervjuer. Det som var av intresse var deras personliga uppfattningar av de frågeställningar 

som ställdes, som ligger till grund för uppsatsens utformning. Enligt Kvale (1997) har den 

kvalitativa intervjun som mål att ta emot nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av den intervjuades livsvärld. Den kvalitativa intervjun arbetar med ord inte med 

siffror. En frågeguide användes (se bilaga 3) till samtliga intervjupersoner, där det förekom 

spontana följdfrågor, som berikade det insamlade materialet. När alla intervjuerna var gjorda 

skrev jag själv ut samtliga intervjuer. Transkriberingen var mycket tidskrävande, men 

genererade ständigt nya idéer och nya infall som påverkade utformningen av uppsatsen. 

 

5.4 Förförståelse 
Det fanns en förförståelse som jag hade med mig när jag beslutade mig för detta ämne. I min 

förförståelse bär jag med mig erfarenheten av ett sammanbrott vid en fosterhemsplacering. 

Det finns en förförståelse av att ha stått på andra sidan, att ha varit utsatt, maktlös och ibland 

uppgiven. Det har stundtals varit svårt för mig att genomföra uppsatsen på grund av mina 

tidigare erfarenheter speciellt när jag gjort undersökningar i litteraturen och avhandlingar i 

ämnet. Minnen har väckts till liv och gjort det svårt att genomföra uppsatsen. Vilket har gjort 

att det blivit uppehåll i uppsatsarbetet. Samtidigt har det varit en stor utmaning att genomföra 

uppsatsarbetet och min drivkraft har varit att det är det här som jag vill arbeta med i 

framtiden. Mitt intresse för barn och ungdomar är genuin och mitt mål är att jag ska kunna 

berika min profession av mina tidigare erfarenheter. På grund av mitt förflutna kommer jag 

kanske att ha en förmåga att se på en del situationer på ett annorlunda sätt. Det som är viktigt 

att ha i åtanke när jag kommer ut i arbetslivet är att jag inte blandar ihop mina egna 
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erfarenheter med klienternas. Det krävs ett distanstagande från min sida som kommer att vara 

en nödvändighet.  

 

5.5 Urval och avgränsningar 
Uppsatsen kommer inte att handla om mig och jag kommer inte att referera till tidigare 

erfarenheter av min uppväxt på fosterhemmet, eftersom uppsatsen är en vetenskaplig text. 

Ingen av mina intervjupersoner är informerade av min tidigare bakgrund, vilket enligt min 

mening hade kunnat påverka svaren på intervjufrågorna. Min förhoppning är att mina egna 

erfarenheter inte har speglat av sig i uppsatsen, utan att uppsatsen är objektiv och utan egna 

värderingar. 

I uppsatsen valde jag att intervjua personal som var eller hade varit verksamma i 

socialförvaltningen, inom individ -och- familjeomsorgen, familjehemsgruppen eftersom de 

oftast kom i kontakt med sammanbrott i samband med familjehemsplaceringar. Det var 

viktigt att intervjupersonerna hade en bred kunskap och lång arbetslivserfarenhet på området. 

Jag började med att skicka ett introduktionsbrev till enhetschefen på barn och ungdom, där 

min förfrågan främst gällde om det fanns några verksamma inom enheten som hade varit med 

sedan 1970-talet. Det ledde mig vidare till att jag fick kontakt med arbetsledaren på 

familjehemsgruppen som ordnade tre intervjupersoner med lång arbetslivserfarenhet. En av 

dem skulle gå i pension vid årsskiftet. Den andra hade nått pensionsåldern, men hade själv 

valt att få sin tjänst förlängd. Det resulterade i att jag även fick tillfälle att intervjua 

arbetsledaren och enhetschefen för barn- och ungdom. Till samtliga hade jag fått e-post 

adresser och telefonnummer. Där presenterade jag mig och mitt ämne och vad intervjuerna 

skulle användas till. Till en början var det svårt att hitta lämpliga tider till samtliga 

intervjupersoner eftersom de hade mycket att göra vid denna tidpunkt. 

Eftersom de flesta av mina intervjutillfällen var ganska långa, var jag tvungen att avgränsa 

mig genom att fokusera på just sammanbrott, hur det fungerade tidigare och hur det fungerar 

idag. När det gäller avgränsningen har jag upplevt den snårig, eftersom jag ständigt fann 

andra infallsvinklar, vilket många gånger förvirrat uppsatsarbetet. Den neutrala objektiviteten 

har stundtals varit kämpig att inte själv få ha några synpunkter i uppsatsen, men samtidigt en 

utmaning. Det svåraste har varit att begränsa sig hålla sig till mitt valda ämne och ingenting 

annat. 
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5.7 Analys av empirin 

Eftersom de olika intervjuerna inte gjordes samtidigt, skedde transkriberingen successivt. När 

all empiri var färdigställd delade jag in dem i olika teman och använde det färdigskrivna 

materialet för att se likheter eller skillnader i empirin. Det blev tre olika teman som jag ansåg 

vara lämpliga för uppsatsen. Det första temat handlar om utvecklingen av familjehemsvården. 

Det andra temat behandlar rekrytering av tidigare familjehem och hur det fungerar idag när 

man rekryterar familjehem. Det tredje temat behandlar sammanbrott tidigare och hur 

sammanbrott förebyggs idag. I det tredje temat tas också faktorer som kan öka alternativt 

minska risken för sammanbrott. Empirin analyserades utifrån tidigare forskning, där 

exempelvis den ideologiska omhändertagande debatten som rådde på 1970-talet framträder 

starkt och tydliggör familjehemsvårdens utveckling. 

 

5.8 Etiska överväganden 

I uppsatsen hålls en generell nivå, vilket betyder att jag inte går närmare in på enskilda fall av 

familjehemsplacerade barn eller familjer som drabbats av sammanbrott. Fokus ligger främst 

på socionomers erfarenheter av hur sammanbrott vid familjehemsplaceringar har sett ut under 

deras yrkesverksamma år. Intervjupersonerna fick tydliga instruktioner om vad uppsatsen 

skulle handla om och fick därmed tidigt ta ställning till om de ville bli intervjuade. 

Sammanbrott kan uppfattas som ett känsligt ämne av socionomerna eftersom det inte är 

positivt, ofta relateras det som ett misslyckande från samhällets sida. 

Den respons som jag fick av intervjupersonerna var mycket positiv och på intervjutillfällena 

upplevde jag att de svarade på frågorna eftertänksamt och ärligt. Det var en ömsesidig respekt 

mellan mig och de som intervjuades.  I min uppsats är den kommun och de intervjupersoner 

som det berör avidentifierade. Anledningen till detta är att jag ville ha en så öppen och ärlig 

dialog som möjligt med intervjupersonerna.  Det var av stor vikt att minnen väcktes till liv 

från deras tid när de var nyexaminerade.  Det är möjligt att en del av intervjupersonerna på så 

sätt kände sig oförberedda och att det kan ha påverkat hur de har svarat. I uppsatsen är endast 

namnen fingerade, men inte befattning, ålder och kön.  
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Avidentifieringen var inget önskemål från intervjupersonerna, men de verkade å andra sidan 

bekväma med mitt upplägg. Inledningsvis i intervjuerna informerades samtliga 

intervjupersoner om konfidentialitetskravet. Där de medverkande ska försäkras största 

möjliga anonymitet. Ett undantag är expertutlåtandet från Gunilla Lindén, som gav sitt 

samtycke att ha med sitt namn under förutsättning att hon fick se det transkriberade 

materialet. Det kan anses oetiskt att jag inte berättade för mina intervjupersoner om min 

bakgrund med tanke på mitt ämnesval. I min bedömning ansåg jag att intervjusvaren troligtvis 

skulle ha blivit annorlunda, kanske hade man inte vågat prata så spontant och avspänt, som 

intervjupersonerna gjorde. Den insamlade empirin hade blivit påverkad och kanske inte fått 

samma utfall. Det var inte frågan om att någon av mina intervjupersoner skulle stå till svars 

för någonting eller bli uthängd.  Mina intentioner var att mina intervjupersoner skulle känna 

sig bekväma och att intervjusvaren skulle berika uppsatsen och dess ändamål. 

 

5.9 Hantering av intervjumaterial 

När alla mina intervjuer var genomförda, förvarade jag de inspelade kassettbanden och 

bandspelaren utom räckhåll för någon i min närhet. Det är endast jag själv som har avlyssnat 

och transkriberat samtliga intervjuer. När uppsatsen är examinerad och godkänd, kommer 

samtliga material avlägsnas. I mina transkriberingar av intervjumaterialen har jag efter hand 

som jag gjort intervjuerna numrerat intervjupersonerna 1-6. Detta för att underlätta när jag 

analyserar materialet. Siffran har jag skrivit upp tillsammans med stödordet om innehållet, för 

att snabbare kunna gå tillbaks till texten. Min empiri baserades på alla intervjuerna och jag har 

använt mig av alla mina intervjupersoner.  

När jag citerade en konversation har jag ibland valt bort vissa delar, för att jag ansett att det 

inte fyllt någon funktion i sammanhanget. Jag har inte ändrat något i deras uttalanden, 

förutom i vissa fall när det rent grammatiskt varit obegripligt. Tecknet som jag använt mig av 

när jag citerade en konversation såg ut så här: /…/. 
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5.10 Validitet och reliabilitet 

För att öka validiteten hade jag kunnat låta samtliga intervjupersoner få tillgång till att läsa det 

utskrivna materialet, för att kommentera eller ge synpunkter. Det fick de inte, förutom Gunilla 

Lindén som efterfrågade det särskilt. 

En del av mina intervjupersoner uttryckte att de hade varit mer välförberedda inför intervjun 

om de hade fått intervjuguiden i förväg. Detta kan möjligen ha påverkat utfallet, att 

intervjupersonerna kände sig oförberedda. Samtidigt var jag intresserad av att 

intervjupersonerna skulle svara spontant, speciellt i de frågor som rörde deras erfarenhet av 

fosterbarnsvård i deras tidigare yrkeskarriär. Mitt syfte var att jag ville skapa en känsla i 

uppsatsen av deras tidigare erfarenheter från 1970-talet. 

Det som kan påverka tillförlitligheten är forskarens förförståelse och personlighet, som har en 

nödvändig och oundviklig inverkan på hur materialet ska skapas och tolkas (Aspers, 2007).     

Det är viktigt inför uppsatsens ändamål att jag är medveten om att min egen förförståelse har 

inverkan på hur jag tolkar intervjupersonernas resonemang och uppfattningar. När det gäller 

tillförlitligheten av uppsatsen är det viktigt för mig att ha i åtanke att presentationen av det 

empiriska materialet är ett resultat av mina tolkningar, urval och prioriteringar.   

 

5.11Litteratursökning 

När mitt ämnesval bestämts sammanbrott vid familjehemsplaceringar, så sökte jag på Lunds 

universitets databas LUP och av socialhögskolans kursbibliotek LIBRIS där, jag fann tidigare 

studier och publikationer som berörde mitt ämnesval. En hel del användbara litteraturförslag 

kom från handledaren som även föreslog att söka på aktuella SOU rapporter. Mycket litteratur 

hade jag själv som använts under tidigare kurser i utbildningen. Jag har använt mig av 

sökorden; ”sammanbrott, fosterbarn, familjehems placering, tonåring, handlingsutrymme, 

gräsrotsbyråkrat. 

5.12 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna är sex till antalet, där fem av dem har fingerade namn, likaså vilken 

kommun det gäller. Intervjupersonernas ålder, kön, tidigare och nuvarande befattningar är 

verkliga.  
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Pia, Fosterhemskurator/Familjehemssekreterare, pensionär 68 år, tog Socionomexamen på 
Socialinstitutet i Stockholm 1963 

Göran, före detta Socialinspektör/Arbetsledare och Alkoholhandläggare, pensionär 66 år, tog 
Socionomexamen i Lund 1971 

Elsa, Familjehemssekreterare, 67 år, tog Socionomexamen i Lund 1982 

Mona, Enhetschef på Barn och Ungdomsenheten, 57 år, tog Socionomexamen i Lund 1977 

Lena, Förste Socialsekreterare, Arbetsledare i Familjehemsgruppen, 55 år, tog 

Socialpedagogsexamen i Malmö 1977 och har läst socialrätt 

Gunilla Lindén, FD i tillämpad psykologi, Leg. Psykolog, Universitetslektor i socialt arbete, 

67 år, tog Psykologexamen i Lund 1974. Har nyligen pensionerats. I uppsatsen används 

Lindéns avhandling (1998) Att bli fosterbarn i tonåren. Om frigörelsen från internaliserade 

föräldraobjekt och delvis hennes bok (omnämns i analysen) Byta föräldrar (1982). 

 

 

6. Resultat och Analys 
Hur vanligt var det att sammanbrott förekom vid familjehemsplaceringar på 1970-talet? På 

vilket vis har omhändertagande debatten format familjehemsvården idag? Vilka lärdomar har 

gjorts under de senaste decennierna? Hur har familjehemsrekryteringen förändrats 

jämförelsevis på1970-talet?  

Dessa frågeställningar kommer att tydliggöras och analyseras av intervjupersonerna med hjälp 

av återgiven forskning och teorier. Nedan följer tre utvalda övergripande teman; Utvecklingen 

av familjehemsvården, faktorer som ökar och minskar sammanbrott och rekrytering av 

familjehem tidigare och idag. Analysen har en komparativ karaktär, där intervjupersonerna 

delar med sig av sina uppfattningar om 1970-talets fosterbarnsvård med hur det fungerar idag. 

Gunilla Lindén uttalar sig som expert utifrån sin avhandling och nya tankegångar om 

sammanbrott vid familjehemsplaceringar. 

 

6.1 Utvecklingen av familjehemsvården från 1970-talet 
Göran berättade att han i början av sin yrkeskarriär hade en specialtjänst i faderskap och 

fosterbarnsvård, i ungefär tre år. 
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Sedan blev han gruppledare eller socialinspektör som det kallades vid den tiden. Där var 

Göran gruppledare för en grupp socialassistenter, som hade integrerad verksamhet som 

nykterhetsvård, barnavård och socialhjälp. 

Här beskriver han hur det kunde gå till som socialinspektör i början av 1970-talet  /…/ ”Så,  

min uppgift kom in mer formellt att godkänna fosterhemmet, som de då hette va, och det var 

ju väldigt formellt”. Göran berättar att utredningen som gjordes då var väldigt kortfattade, en 

halv sida ungefär. Vid intervjupersonernas tillbakablickar hur tillvägagångssättet var när man 

anlitade fosterhem tidigare användes helt annorlunda metoder än idag. Exempelvis tog man 

referenser genom att ringa ett par samtal. Trots de korta utredningarna var det otänkbart med 

ett brottsligt förflutet, barnlösa par var inte heller tänkbart. Hade man något politiskt uppdrag 

vägde det också tungt.  

Pia som blandannat arbetat som fosterhemskurator på barnpsyk berättade att man fokuserade 

på fel saker tidigare och berättade att man såg på de yttre faktorerna exempelvis om hemmet 

var nystädat eller om sängarna var renbäddade. 

Vidare menar Göran att det som var viktigast var att det fanns ett rum till det placerade barnet 

och att hemmet såg rent och prydligt ut. Ett kristet par ute på landsbygden långt från de 

biologiska föräldrarna ansågs vara tryggt och bra för barnet. Det gjordes inte några 

lämplighetsbedömningar, så nästan vem som helst kunde ta hand om ett fosterbarn förr i 

tiden. Elsas beskrivning liknar Görans som hon hade i början av 1980-talet ”/…/ På den tiden 

så skrev man ju alltså när man gjorde utredningar, så skrev man ungefär en halv sida, alltså, 

ungefär när de var födda, vad dom jobbade med ”.  

Lena menar att erfarenheten av att göra misstag är en viktig lärdom för hur man arbetade 

tidigare  ”/…/ Vi godkände ju då familjehem, som vi säkert inte skulle ha gjort idag och det 

handlade om att vi var oerfarna. Det är så här att i det här jobbet behöver man ha ganska 

mycket erfarenhet, kan jag tycka, erfarenheten lär en, att man läser mer mellan raderna, man 

ser mera än det som sägs. Det lär en att göra annorlunda bedömningar, att kanske se mera 

än det som sägs…så är det med allt när det gäller människovårdande yrken egentligen, att 

man lär sig mycket av dom misstag, man tyvärr gör.”  

Det är tydligt att det saknades ett barnperspektiv vid den här tidsperioden. Barnperspektivet 

utvecklades genom barndomssociologin och det stora arbetet som FN gjorde 1978-1989 med 

barnkonventionen om barns rättigheter. Där barn inte längre sågs som passiva offer utan mera 

som aktörer och att barnen själva i många avseenden kunde vara med och forma sitt eget liv 
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och påverka. Sociologen Göran Therborn betonade feminismens betydelse och öppnande 

vilket möjliggjorde att barnen kunde träda fram ur familjen skugga (Andersson, 2002 kap.10 I 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd red.). 

 

 

6.2 Regler och handlingsutrymme 
Fosterhemsinspektörerna var styrda uppifrån att följa speciella regler och följa speciella 

formulär som var anvisade. Att enbart arbeta efter regler kan påverka politikernas syn på 

socialarbetarens arbetsroll. Det är utrymmet mellan reglerna och det faktiska arbetet som ger 

socialarbetaren själv möjligheten att själv bedöma hur de skulle använda handlingsutrymmet. 
Evan & Harris (2004) menar att handlingsutrymmet är en relativ term som inte handlar om 

det finns regler att följa eller inte. 

Exempelvis kan socialförvaltningen skapa ett handlingsutrymme till socialsekreteraren genom 

att sätta upp regler och lagar för att underlätta arbetet. Lagar och riktlinjer är ett hjälpmedel 

och inskränker inte på handlingsutrymmet på hur bra ett arbete kan genomföras. 

Lena ger sin syn på de lagar som måste efterföljas ”/…/ Ja, man kan påverka till en viss del, 

men samtidigt så jobbar vi med rätt så strikt lagstiftning, så att vi kan inte påverka särskilt, 

alltså vi måste följa lagstiftningen så det måste vara rättssäkert, men samtidigt så har vi 

lagstiftningen att följa i vårt arbete, så det måste på nått sätt gå hand i hand va. Men det klart 

att man kan påverka själva utvecklingen av arbetet, man kan driva vissa frågor.” 

 

 

6.3 Uppföljning/tillsyn 
När det gäller uppföljning av det placerade barnet var det oftast långa mellanrum mellan 

besöken eller ingen uppföljning alls. Intervjupersonerna berättar att många fosterhem inte 

ville ha så mycket kontakt med socialinspektörerna och förklarade det som att det var 

besvärande och onödigt. Elsa beskriver hembesök i början av 1980-talet ”/…/  förr åkte man 

ut o då satt man o pratade med hela familjen och då pratade man inte själv med barnen… 

synen hur ett barn ska ha det är också en jättestor skillnad”.  

Göran beskriver hans erfarenheter av uppföljningen ”/…/ de va inte ofta i bästa fall nån gång 

om året, man fick ju reda på en del som inte fungerade, men mycket fick man ju aldrig reda 
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på, man visste ju inte någonting hur det gick för det här barnet. Å så var det  ju det att de 

biologiska föräldrarna de fanns ju inte med längre.  

Det började väl komma lite grann i slutet av 70-talet och in å 80-talet att föräldrarna skulle 

medverka och delta i vården på ett aktivt sätt. Det satt långt inne vet jag”. 

Enligt en undersökning av Socialstyrelsen (2007) deltog år 1970 nästan lika många förtroende 

valda som tjänstemän i tillsynen, det vill säg det som idag benämns som uppföljning. 

Fosterhemsinspektörerna förväntades inte ha någon direkt kontakt med fosterbarnen utan i 

första hand med fosterföräldrarna.  

 

6.4 Omhändertagande - debatten 
Gunilla Lindén (intervju, 2008) berättar att hennes första kontakt med barnavården var när 

hon var färdigexaminerad psykolog och sökte ett sommarvikariat på Lunds barnpsyk. I slutet 

av 1970-talet skrev Gunilla Lindén en uppmärksammad bok som hette Byta föräldrar (1982). 

Boken hade ett objektrelationsinriktat synsätt, där barns tidiga relationer lever vidare i nya 

relationer, där de utgör mönster av både förutsättningar och hinder. 

Angående hennes uppmärksammade bok, Byta föräldrar (1982) berättar Lindén att det inte 

var alla som var imponerade av boken eller som hon själv uttryckte det stack ut hakan 

”/…/ vid nåt tillfälle så var det nån sån här jurist som sa åt mig ; Jasså här kommer du som 

reser land och rike å säger att barnen ska få träffa sina föräldrar, fast de mår så dåligt av 

det”. 

På 1970-talet var det två olika ideologiska läger som debatterade flitigt med varandra det 

relationsorienterade och det behovsorienterade synsättet. 

Lindén som företräder det relationsorienterade perspektivet, betonar hur viktigt det är att den 

biologiska föräldern inte försvinner ur barnets liv, när väl barnet placerats i ett fosterhem  

”/…/ Det var inte självklart på 70-talet, föräldrarna fick ju veta men de var ju inte alls 

delaktiga på samma sätt och man såg det inte heller som självklart å naturligt att föräldrarna 

skulle hälsa på sitt barn när barnet var placerat”.   

 

Det behovsinriktade synsättet menade å sin sida att det skulle bli lättare för barnet att knyta an 

till sina fosterföräldrar om den biologiska föräldern försvann helt ur barnets liv. Barnet skulle 

på så sätt ha chans att i lugn och ro rota sig i den nya miljön. Denna tradition var starkt 
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präglad av skyddsaspekten, att barn skulle skyddas från skadliga inflytanden som hade med 

de biologiska föräldrarna att göra (Lindén, 1998).   

”/…/Så det fanns mycket av den här omplanteringsfantasin eller föreställningen på den tiden. 

Om man tog barnet och flyttade det från en miljö som på olika sätt varit problematisk och så 

planterade man om det i en annan jord. Där det såg så bra ut och stabilt och fick någon av 

sina behov tillgodosedda, så skulle det liksom kunna vara kuren ”.  
 

Göran menade att den moraliska syn som rådde vid den här tiden också kunde påverka och i 

olyckliga fall drabba den enskilda individen på ett hårt och obarmhärtigt sätt. Göran berättar 

att det inte var ovanligt att familjer splittrades från varandra, där syskon splittrades. De 

biologiska föräldrarna ansågs som skadliga för barnet och därför skulle skiljas från barnet. 

”/…/ naturligtvis den tidiga biten om de biologiska föräldrarnas så att säga  medverkan då, 

åtsidoställande, som det var i alla fall på 70-talet… kom ju lite successivt förändring på 80-

talet i den nya socialtjänstlagen, men den satt långt inne. Det va lite grann samma moraliska 

synsätt som gick igenom långt in på 80-talet”. 

  
Det var först när Lindén (intervju, 2008) själv började vara ute i familjehemmen och började 

prata med barnen i enrum som hon förstod att det inte stämde med barnens verklighet. Barnen 

tänkte och längtade väldigt mycket efter sina föräldrar ”/…/ Då började jag successivt å fatta 

att detta liksom inte är barnets verklighet utan de vuxnas verklighet, för att det ska vara 

bekvämare att hantera med placeringarna”. 

 

Pia berättar att tidigare var det viktigt att barnet skulle integreras i sin nya familj, bli delaktiga 

och bli som familjens barn i huset. ”/…/  det där har jag tänkt mycket på, det fanns förfärliga 

nackdelar med som det var, men det fanns också fördelar med det för barnen blev liksom 

familjens barn dom styrde och ställde barnen, men barnen blev delaktiga i familjen”.  Pia 

ansåg att på så vis var det positivt för en del barn att det inte fanns någon kontakt med de 

biologiska föräldrarna som kunde störa och ibland splittra barnet. Barnet kunde i lugn och ro 

bekanta sig med sin nya familj och integreras i familjehemmet. 

 

Elsa anser att det som skiljde sig mest tidigare var ”/…/själva synen på att vara familjehem 

var väldigt annorlunda förr att dels var det så här att många tyckte då att man skulle 

separera barn och föräldrar att det fanns ingen anledning för dom att träffas när barnet väl 
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var placerat.  Åh, jag menar idag är ju det en väldigt viktig del i vårt arbete att barnen får 

träffa sina föräldrar”. 

 

 

6.5 Sammanbrott tidigare och idag 
Elsa säger så här gällande sammanbrott ”/…/ åh jag tror inte det var så många sammanbrott 

då, för jag tror egentligen att man kanske lät barnen vara kvar i alla fall”.   

Göran ger sin bild gällande sammanbrott ”/…/ Om det inte fungerade va det ofta tillbaka till 

barnhemmet”. Göran berättar att barnhemmet höll kontakt med barnet och då ofta med 

fosterhemskuratorn på landstinget, ibland kunde barnpsykiatrin också vara med om det var 

mer traumatiska förhållanden. Barnpsykiatrin eller fosterhemskuratorn, de tog mycket stort 

ansvar. Det var barnhemspersonalen som kände barnet bäst och barnen hade mest förtroende 

för dem. Fosterhemskuratorn samtalade också mycket med barnen och kände barnen väl. 

 

Mona berättade att orsakerna till att sammanbrotten var så ovanliga förr i tiden berodde på att 

man nästan alltid träffade dem vuxna, fosterhemsföräldrarna. Barnen var inte delaktiga 

”/…/ De vuxna ville inte att man skulle träffa barnet, var mycket hysch, hysch”. Vidare menar 

Mona att man tidigare inte tänkte på att barn hade ett eget behov som man gör numera. 

 

Pia berättar att hon upplevde att det blev ganska jobbigt i slutet av 1980-talet att 

sammanbrotten ökade kraftigt och minns speciellt ett rejält sammanbrott där Pia varit delaktig 

i placeringen av barnet. Familjehemspappan hade förgripit sig på barnet ”/…/ han var trots 

allt  högt uppsatt inom kommunpolitiken… en sån upplevelse blev så hemsk det här vågar jag 

aldrig mer hålla på med … det gjorde så fruktansvärt ont i en att man hade kunnat välja en 

sådan familj”. Pia menar vidare att egentligen skulle man gå tillbaks och se och analyserat 

vad är det som vi har missat i det här, men ofta har det hunnit byta människor, så det som 

saknades var kontinuiteten av att följa upp barnet. Pia anser att anledningen till att det sker 

sådana här misstag är att kommuner gör fel när de säger att de ska avancera och öka kvaliteten 

med att tillsätta högre tjänster och undrar varför kan inte de som är väldigt intresserade och 

har lång erfarenhet istället får en chans att arbeta kvar och får möjligheten att avancera sig 

inom specialområdet ”/…/ säger inte att en expert gör allting rätt…men man får väldigt 
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mycket erfarenheter, man vinner så mycket på att få stanna kvar och få ha det som expertjobb 

istället för att lockas att göra karriär som arbetsledare”. 

 

6.6 Organisation och handlingsutrymme 
Intervjupersonerna beskriver att deras organisation är politiskt styrd, vilket i vissa fall gör det 

svårt att påverka, speciellt märkbart är det när det exempelvis krävs mer resurser för att höja 

kvaliteten och att förhindra eventuella sammanbrott.  

Trots den politiska styrningen som ibland upplevs som besvärlig av intervjupersonerna 

upplever de ändå att de ett bra handlingsutrymme. Forskare har visat att medinflytande är ett 

betydelsefullt inslag i arbetet som kan påverka personalens arbetsmoral och produktivitet på 

ett positivt sätt. Den sociala dynamiken på en arbetsplats och relationerna mellan dess 

anställda intar en central plats i HR-perspektivet. I ett nära samarbete är det nödvändigt att 

gruppdynamiken är positiv (Bolman & Deal, 2005). 

 

Lena som arbetar som arbetsledare har nio personer anställda under sig och anser sig trivas 

trots att det krävs mycket av henne som arbetsledare ”/…/ roligt att få vara med och påverka. 

Alltså utveckla arbetet det tycker jag är roligt i den mån jag har möjlighet att göra det både 

av tid och att man har resurserna att göra det naturligtvis.” 

 Jag kan tycka att det är stimulerande allt sånt här jobb där man jobbar med 

människovårdande jobb man är som en morsa, när man e arbetsledare för personalen. Man e 

ju den lite som ska hålla ihop det… jobbar man mycket med människor, så får man ge rätt så 

mycket av sig själv.” 

 

Lena uttrycker sig positivt om arbetsgruppen och organisationen ”/…/ jag tycker att jag har 

en fantastiskt duktig arbetsgrupp, mycket engagerade å verkligen på tå, så utifrån de resurser 

som vi har, så tycker jag att vi har en god familjehemsvård. Nämnden är väldigt positiv till 

familjehemsvården tycker jag de respekterar att den vården får kosta, för man gör ett bra 

jobb. Jag tycker att vi är förhållandevis generös kommun.” 
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6.7 Hur förebyggs sammanbrott idag?  
I arbetet med att förebygga sammanbrott vid familjehemsplaceringar återkommer ständigt hos 

intervjupersonerna vikten av att lyssna på barnet och se eventuella bakomliggande faktorer. 

Problemen kan ligga dolt och inte alltid uppenbara sig klart och tydligt. Här behöver man 

fråga sig varför det blivit såhär? Dagens uppföljningar av familjehemsplacerade barn eller 

ungdomar ska ske kontinuerligt och det är särskilt viktigt i inledningsskedet och i 

avslutningsskedet. Ansvaret vilar på socialtjänsten att det efterföljs. 

Elsa ger sin syn på att förebygga sammanbrott ”/…/ Förebyggande arbete tycker jag att man 

har mycket kontakt i inledningsfasen. Det är förebyggande arbete tycker jag och kontinuerlig, 

alltså när det gäller väldigt svåra ärenden att de få handledning till exempel. Det är också ett 

sätt att förebygga, att de ingår i en grupp till exempel. De träffar andra familjehem, vi har 

utbildning, samtalsgrupper, vi har handledningsgrupper. 

Intervjupersonerna som arbetar på familjehemsgruppen berättar att man håller på att 

implementera BBIC (se bilaga2), barns behov i centrum.  De anser att det är ett viktigt 

instrument för att höja kvaliteten i familjehemsvården. Det som uttrycks av 

intervjupersonerna är att det tar mycket tid och kraft att lära sig det nya manualbaserade 

systemet. En del upplever att modellen tar tid från den direkta klientkontakten och känner sig 

styrda. Andra upplever att det är bra att ha en enhetlig modell att efterfölja och att den är 

rättssäker för klienten.  

 

 

6.8 Vilka faktorer ökar/minskar sammanbrott? 
Pia anser att de största faktorer som ökar risken för sammanbrott är att man inte gör ordentliga 

uppföljningar ”/../ annars kan det hinna växa till stora problem som egentligen inte var det 

från början”.   

 

Lena menar att det är svårt att förebygga sammanbrott, speciellt för de barn som är som är 

svårt traumatiserade ”/…/ som blivit oerhört mycket misshandlade när de växt upp å då kan 

man fundera. Hur ska man göra? när det är så svåra barn”.  

Vidare menar Lena att de här barnen med stor sannolikhet i framtiden kommer att ha 

svårigheter att kunna knyta an, känna tillit och ha förmågan att skapa nya och sunda 

relationer. 
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När jag frågade intervjupersonerna vad som orsakar sammanbrott idag, kan det bland annat 

bero på att familjehemsföräldrarna inte alltid lyssnar på vad som sägs om barnet och dess 

problematik. Elsa beskriver följande ”/…/ orsaken till sammanbrott idag, det e väl det att 

människor har vissa förväntningar i huvudet, alltså dom hör inte riktigt vad vi säger, dom hör 

lite det dom vill att vi ska säga. Dom ser…det här lilla barnet i tankarna och hör inte allt det 

andra som vi säger”. 

 Familjehemsföräldrarna kanske bildar sig andra förväntningar om barnet som inte alltid 

stämmer ihop med verkligheten. Dessa barn kan ha burit med sig trauman i sin tidigare miljö, 

som den nya familjen inte är tillräckligt rustade för.  

 

6.9 Tonårsplaceringar en riskfaktor 
Andersson (2008) anser att det finns mycket som talar för att sammanbrott i 

familjehemsplaceringar är en riskfaktor. Speciellt olyckligt var det när sammanbrottet bröt 

ihop i tonåren, speciellt i de fall där det saknades ett skyddsnät som kunde fånga upp barnet. 

Samtidigt menar Andersson att det inte alltid är en riskfaktor utan också ett skydd för barnet 

att kunna bryta upp i ett inte så optimalt familjehem till något bättre (ibid.). 

 

Lena beskriver det som komplicerat ”/…/ Det handlar mycket om att när barnet väl landar i 

familjehemmen börjar känna sig trygga. Så visar dom andra sidor än vad dom har kunnat 

visa tidigare, så barnens beteende gör att dom visar sig på ett annat sätt”. Det resulterar i att 

familjehemsföräldrarna inte längre orkar att var familjehem längre eftersom det kan påverka 

resten av familjen negativt.  

 

Lindén (intervju, 2008) menar också att det finns andra riskgrupper som ökar riskerna till ett 

sammanbrott och anser att man borde gå in i ett mycket tidigare skede och hjälpa barnet och 

de nyblivna föräldrarna. 

”/…/ Så kommer mamman, eller ibland också pappor nära ser och förstår att det här är så 

ångestfyllt för dom här föräldrarna, så dom kommer inte att kunna klara av det här att 

relatera till barnet, så jag menar ännu bättre uppmärksamhet på när det inte fungerar i 

anknytningen mellan barn och föräldrar”. 
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Vidare föreslår Lindén (intervju 2008) mödravårdscentralen, där man i ett tidigt skede skulle 

kunna se riskgrupperna och förhindra att problemen växte och blev större. Exempelvis de 

ensamstående lågutbildade mödrarna är en riskfaktor. Har de dessutom missbruksproblematik 

är det också en riskfaktor att barnet som föds kommer att utvecklas med ett ogynnsamt 

beteende som barnet bär med sig vidare i sin utveckling (ibid.). 

 

6.10 Faktorer som minskar sammanbrott 
Den starkaste faktorn i vårdmiljön som minskar risken för sammanbrott är att barnet placeras i 

släktinghem. Här är forskningen samstämmig (Vinnerljung et al. 2001). Det är också något 

som intervjupersonerna ser som mycket positivt och anser att det är det mest lyckade för 

barnet att få behålla sina rötter genom en släktinghemsplacering. Lena beskriver att de band 

som finns mellan barnet och föräldern är enorma krafter ”/…/ Det e starkt, gummibanden är 

oerhört starka och det är ju det som är konsten i familjehemsvården att man ska samverka. 

På nått sätt är det tre ben som det står på, det är barnet, det är familjehemmet och det är 

föräldrarna. Å, föräldrarna är oerhört betydelsefulla naturligtvis för barnen, hur illa dem än 

har gjort, så är dem så jättebetydelsefulla och gummibanden är väldigt starka bakåt.” 

Pia tror inte att sammanbrotten har minskat jämfört med tidigare, men trycker på att det är 

kontinuerliga uppföljningar som är viktiga för att förhindra sammanbrotten idag, men framför 

allt att lyssna på barnen ”/…/ Lyssna på barnen, lyssna på vad dom säger, lyssna på dem 

mycket, prata med dom. Nånstans vet dom vad som inte är bra”.  

 

 

6.11Gunilla Lindéns tankar om sammanbrott 
I Lindéns (1998) avhandling Att bli fosterbarn i tonåren nämns en betydelsefull faktor för att 

förhindra sammanbrott vid familjehemsplaceringar. I avhandlingen framgår att 

fosterföräldrarnas grad av empati är viktig för hur tonåringen knyter an till dem. Lindén ger 

förslag på en ”lyckad placering” i form av ett vikarierande hållande. Det innebär att 

fosterföräldrarna erbjuder en relation, präglad av hög grad av empati och uthållighet, som kan 

ge möjligheter för tonåringen att bearbeta relationen till de egna föräldrarna. 
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En annan tanke som Lindén (intervju 2008) gav förslag på för att minska de ökande 

sammanbrotten är att varje barn skulle få ha någon särskild kontaktperson som ska följa 

barnet. En som barnet kan känna förtroende för och som känner barnet väl. Lindén menar att 

det inte är bra att det är så många olika personer runt barnet, som faktiskt kommer och går av 

olika anledningar (ibid.). 

 Lindén (intervju 2008) vill likna det vid en slags godeman, och att det kan förhindra att 

barnet glider ur händerna och att ännu ett sammanbrott blir ett faktum ”/…/ att varje barn 

skulle få ha någon särskild kontaktperson som får lov att finnas på ett eller annat sätt under 

barnets uppväxt.” 

 

 

6.12 Professionella insatser 
En främjande faktor för att hindra sammanbrott är att vissa professionella insatser från 

socialarbetarnas sida har betydelse. Exempelvis goda relationer mellan socialarbetare och 

barnen respektive fosterföräldrarna minskar starkt sammanbrottsrisken i studien sammanbrott 

vid tonårsplaceringar om ungdomar i fosterhem och på institution (2001) (Vinnerljung et al. 

2001). 

Lindén (intervju 2008) nämner också utifrån hennes avhandling att det är viktigt att 

socialtjänsten orkar stå kvar för det kan bli ganska stormigt när exempelvis en tonåring ska 

placeras ”/…/ det krävs ett väldigt aktivt hållande från socialtjänsten, för att det ska kunna 

fungera. Man kunde se att det blev förbättringar o stabiliseringar på olika sätt i de fallen där 

socialsekreteraren höll aktivt kontakt med fosterfamiljen tillexempel och med tonåringen och 

de biologiska föräldrarna. Men när man släppte det stödet för tidigt, då blev det för vingligt.” 

 

Å andra sidan visar forskningen om förhållandet mellan föräldrarna och 

familjehemsföräldrarna är dåligt ökar risken för sammanbrott. Två av tre studier finner att 

sammanbrottsrisken reduceras om fosterföräldrarna får någon form av utbildning 

kontinuerligt samt stöd av socialtjänsten (Vinnerljung et al. 2001). 

Elsa säger att kommunikationen mellan familjehemmen har blivit mycket bättre ”/…/ Sen har 

vi ju då utbildningar, vi har samtalsgrupper för familjehem, och familjehem träffas och får 
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utbildningar på ett helt annat sätt. Det fick de inte förr, så jag menar allting har blivit 

förändrat och det finns en helt annan öppenhet i kommunikationen.” 

 

 

6.13 Rekrytering av familjehem tidigare och idag 
Göran berättar att tillvägagångssättet att rekrytera fosterhem tidigare inte var så kravfyllda 

”/…/man hade ett barn, sen så tyckte man att det var plats för flera anmälde man sitt intresse, 

de var ofta som det va den ingången…, jo annonser var ju en ingång, att det annonserades. 

Kunde va någon lekkamrats förälder, man hade inga krav om man säger så …”  

Det var också vanligt med sommarbarn, som kunde göras på Landstinget eller kommunen.  

Pia berättar följande att man annonserade i tidningen Land, som ofta lästes av 

landsortsbefolkningen ”/…/Hemmafruar läste Land…stora gårdar man hade kanske något 

rum över”. Det var inte ovanligt att barn blev placerade på landsbygden ofta långt iväg, 30 

mil från föräldrahemmet utifrån en omplanteringstanke, att barnet skulle rota sig i sin nya 

miljö utan att bli störd av deras biologiska föräldrar. Till skillnad från idag placeras barn inom 

en tiomilsradie vilket är en målsättning som ofta uppnås (SOU 1974:7, Socialstyrelsen 1995). 

Elsa berättar en annan vanlig metod som förekom tidigare”/…/ Man lämnade. referenser, med 

det e ju alltid en god vän som aldrig skulle berätta om dom tyckte nåt dåligt…”. 

 

6.14 Svårigheter med rekryteringen av familjehem 

Det har idag skett en professionalisering av familjehemsvården som blandannat beror på att 

allt fler kvinnor förvärvsarbetar, att familjens egna ungdomar bor längre hemma och att 

kraven på social och ekonomisk trygghet har ökat, vilket i sin tur gör det svårt att rekrytera de 

traditionella familjehem som fanns tidigare. Uppdraget att vara familjehem i dag anses 

generellt vara mer krävande idag, dels på grund av de barn och ungdomar som placeras har 

större behov (SOU 2011:9 ). Elsa anser att det inte är en lätt uppgift att rekrytera nya 

familjehem idag  ”/…/ vi får inte tag på tillräckligt med bra familjehem … vårt samhälle, vem 

vill bli familjehem?” 
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En annan orsak som nämns är att det är otroligt svårt att rekrytera riktigt bra familjehem idag 

vilket ökar sammanbrotten det menar Elsa ”/…/ å jag tror om vi ska vara riktigt ärliga, så  

tror jag ibland att det är andrahandsval, vi vet på nåt sätt att går det så går det. Att det är 

inget som är hundraprocentigt, så känner jag att vi fortfarande gör idag, alltså de e. Vad gör 

man om när man inte får tag på familjer, då får man ta second best… så tänker man, vi 

hoppas att det går, sen är det alltid lättare att hitta till mindre barn, tonåringar är ju 

svårare”. 

Anledningen till att intervjupersonerna uttrycker svårigheter att rekrytera familjehem idag, 

kan också bero på att dagens samhälle har blivit mycket tuffare med en helt annan 

problematik än tidigare. Exempelvis har det kommit många fler ensamkommande 

flyktingbarn de senaste åren. Elsa berättar att de ibland försöker med alternativa metoder för 

att locka fler till att bli intresserade av att bli familjehem ”/…/ Maxi, där har vi annonserat på 

deras display, stått och pratat med folk och bjudit på fika… satt ut anslag lite över allt… stått 

på torget gett ut information /…/”. 

 

6.15 Gräsrotsbyråkratens strategier 

En del av intervjupersonerna uttrycker önskemål om ökade resurser som enbart utredde 

familjehemmen. I dagsläget är det en person som är specialiserad på utredningar av 

familjehem. Enligt Michael Lipsky (1980) kan gräsrotsbyråkraten utveckla strategier för att 

kunna hantera en pressad arbetssituation, exempelvis kan socialsekreteraren utveckla egna 

planer för att hantera en pressad situation. Lipsky menar att handlingsutrymmet är nödvändigt 

för tjänstemännen eftersom deras arbete oftast är komplext och därför kan det vara svårt att 

upprätta tydliga instruktioner för hur arbetet ska gå tillväga.  Lipsky menar att 

socialsekreteraren kan utveckla egna planer för att kunna hantera en pressad arbetssituation. 

Lena berättar att de ofta är tidspressade och att ett önskemål hade varit att utreda makarnas 

resurser förutsättningslöst att bli familjehem ”/…/  att ha flera alternativ att matcha, att vi 

hade haft en bank av familjehem att plocka av, men det har vi inte”. 

Lena berättar att i matchningen behövs förutom barns behov, även att föräldrarnas situation 

tas med. En matchning kan vara svår att göra eftersom man har för lite material på barnet och 

att man då kan då använda sig av andra strategier exempelvis som att utgå från föräldrarnas 



37 

 

beteende. Lena anser att det är mycket arbete som läggs ner i valet av familjehemsföräldrar 

till barnet, och sägare vidare att det inte alltid är tillräckligt 

” /…/ Det är mycket krav som ställs på familjehemmen idag, man kan säga att familjehemmen 

befinner sig på en öppen arena och det är väldigt mycket människor som går in och ut på den 

här arenan. Familjehemmet ska samverka med många runt barnet med familjen, andra 

släktingar, skolan, barnpsyk och öppenvård”. 

 

6.16 Kälvestensmetoden/utbildningar 
När man rekryterar ett nytt familjehem får familjen genomgå en ganska grundlig utredning, 

som baseras på Kälvestensmetoden (se bilaga) med en del egenhändiga omarbetningar Lena 

säger följande 

”/…/Kälvestens inte är bättre än någon annan metod, det har man också tittat på, Vilken 

metod som är bäst, när det gäller att utreda familjehem…vet jag inte. Det finns väl ingen 

dundermetod”. 

Cederblad (SOU 2005:81) har i sin kunskapsöversikt funnit kritik som riktats mot Kälvestens 

metoden, att den är föråldrad och att den fokuserar för mycket på individens historia, samt att 

centrala frågeområden saknas (Socialstyrelsen IMS, 2009). 

 

Elsa säger vidare att de är ganska närgångna idag när de utreder familjehemmen och att man 

som familjehemsutredare inte får vara rädd för att ställa frågor om exempelvis parets 

sexualliv. Förutom Kälvestensmetoden har man även andra redskap i 

familjehemsrekryteringen som utbildningar och samtalsgrupper för familjehem. Det fick inte 

familjehemmen tidigare så mycket har förändrats och det finns en helt annan öppenhet i 

kommunikationen Elsa säger följande ”/…/ Jag tror att många familjehem var lite rädda för 

oss förr, när vi skulle komma ut, att det skulle va på ett speciellt sätt, så e det ju inte idag, 

utan dom tycker det är jättebra när vi kommer och dom efterfrågar, ja nu kan ni väl komma 

ut. Dom ringer, söker själva kontakt, förr fick vi ju alltid ta kontakt själva”. 
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7. Sammanfattande diskussion 
Här kommer sammanfattningen av de teman som analysen utgår ifrån; Utvecklingen av 

familjehemsvården, faktorer som ökar och minskar sammanbrott och rekryteringen av 

familjehem från 1970-talet och framåt.” Frågeställningar som ställdes inledningsvis i 

uppsatsen kommer här tydliggöras och analyseras utifrån empirin, forskning och teorier. 

Syftet är att undersöka socionomers erfarenheter och uppfattningar om sammanbrott vid 

familjehemsplaceringar från 1970-talet och framåt. 

 

7.1 Utvecklingen av familjehemsvården 

Den första frågeställningen rörde utvecklingen som varit tidigare med början från 1970-talet. 

Det som är återkommande i undersökningen är att kraven inte var så stora på fosterhemmen. 

De tjänstemän som verkade några decennier bakåt i tiden hade ofta en formell och byråkratisk 

utredningsmodell, där man följde bestämda regler. Utredningarna var inte omfattande utan 

rymde oftast en halvsida på ett A4 papper. Det gjordes inga lämplighetsbedömningar av 

fosterhemmet. Idealet var ett kristet par ute på landsbygden med ett extra rum till barnet. Det 

som ansågs viktigt var ett hem som var rent och prydligt. Det var de yttre faktorerna som 

ansågs vara viktiga vid den här tiden. De tjänstemän som arbetade inom fosterbarnsvården 

tidigare hade mer en praktisk syn på placeringen, att det fanns någon som var villig att ta hand 

om barnet. Fosterhemsinspektörerna hade först och främst kontakt med fosterhemmet och det 

var ovanligt att man pratade med barnet i enrum. De som hade lite kontakt med barnet var 

fosterhemskuratorn eller barnhemspersonalen, som ibland kunde träda in.  

 

Fosterhemsinspektörerna var styrda uppifrån att följa speciella regler och det förväntades inte 

att de skulle samtala med barnet det låg inte i deras åtagande. Å andra sidan hade de ett fritt 

spelrum mellan den tidens lagstiftning och hur de utförde deras arbete. 

Enligt Harris & Evans (2004) menar de att det utrymmet som ges mellan reglerna och det 

faktiska arbetet ger socialarbetaren själv möjligheten att bedöma hur handlingsutrymmet skall 

användas. Dessa paralleller kan även dras till dagens socialsekreterare som också upplever att 

de har en strikt lagstiftning som måste efterföljas. Det går att påverka till viss del, men att 

själva utvecklingen av arbetet är upp till den enskilda socialsekreteraren. Lagstiftningen är ett 
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verktyg som inte inskränker på socialsekreterarens handlingsutrymme utan istället ger 

utrymme för att arbetet genomförs på ett rättsäkert sätt. 

 

Uppföljningen av fosterhemmen var inte något som gjordes rutinmässigt och det var glest 

mellan besöken eller ibland uteblev de helt. Anledningen till det kunde vara att allt för många 

barn placerades långt ifrån de biologiska föräldrarna, ibland upp till 30 mil, utifrån 

skyddsaspekten. Där främsta ändamålet var att skydda barnet från dem som orsakat barnet 

skada, de biologiska föräldrarna. Det hade kopplingar till omhändertagande debatten som 

rådde vid den här tidsperioden som stod mellan två olika ideologier de relationsorienterade 

och de behovsorienterade synsättet. 

 Gunilla Lindén (1998) som företrädde det relationsorienterade synsättet betonade hur viktigt 

det var att den biologiska föräldern inte försvann ur barnets liv och att en kontinuerlig kontakt 

istället skulle uppmuntras med föräldern. Det behovsorienterade synsättet såg nackdelar med 

detta synsätt och menade att det var bättre med permanenta uppväxtplaceringar, där barnet 

skulle lämnas ifred och finna sig till ro i sin nya fosterfamilj. Lindén anser att synsättet som 

de behovsorienterade hade var ur ett vuxenperspektiv för att förenkla 

fosterhemsplaceringarna. I min empiri framkommer det att en del av intervjupersonerna såg 

positiva fördelar med det behovsinriktade synsättet, där barnen kunde integreras in i familjen 

på ett naturligt sätt utan att stå i lojalitetskonflikter med de biologiska föräldrarna. Det som är 

tydligt är att det saknades ett barnperspektiv vid den här tidsperioden. Barnperspektivets 

genomslagskraft utvecklades genom barndomssociologin, där barn inte längre sågs som 

passiva offer. Det stora arbetet som FN gjorde 1978-1989 med barnkonventionen om barns 

rättigheter är en betydelsefull faktor som ligger till grund för socialtjänstlagen som tillkom 

1982. Vid den här tidsperioden tillkom forskningsämnet om socialt arbete och det började 

produceras allt fler doktorsavhandlingar med en direkt inriktning mot social barnavård. Det 

som framkommit enligt forskningen är att oavsett om föräldern har en bristande 

omsorgsförmåga eller är olämplig i föräldrauppgiften, dras barnet likt ett gummiband till sina 

ursprungsföräldrar. Den relationen som barnet skapat med de biologiska föräldrarna den 

första tiden när barnet är riktigt litet, har betydelse för barnets framtida emotionella 

utveckling. Det är en viktig lärdom som har gjorts. Både forskningen och mina 

intervjupersoner är eniga i denna fråga.  
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7.2 Sammanfattning av faktorer som ökar och minskar 

sammanbrott 
När det gäller hur vanligt det var med sammanbrott vid fosterhemsplaceringar jämförelsevis 

med idag berättar intervjupersonerna att det inte var så vanligt. Blev det något problem med 

fosterhemmet fick barnet återvända till barnhemmet. Orsakerna till sammanbrott kunde också 

vara att man nästan alltid träffade fosterhemsföräldrarna och uteslöt barnet. Tidigare tänkte 

man inte att barn hade ett eget behov. Det var inte heller självklart att barnets biologiska 

föräldrar också skulle inkludera i planeringen i vad som skulle hända barnet, men även bristen 

av tillsyn och uppföljningar av fosterhemmen var också en orsak. Det var oftast långa 

mellanrum mellan besöken eller ingen uppföljning alls. Ett annat skäl var att tidigare 

placerades barn långt från föräldrahemmet, barnet skulle komma till ett nytt hem där barnet 

skulle lämnas ifred och finna sig till ro i sin nya miljö.  

Den här omplanteringstanken ledde till att många fosterbarn levde i tysthet under miserabla 

förhållanden i sina fosterhem, eftersom uppföljningen nästan var obefintlig och på så vis var 

barnen helt utlämnade till fosterföräldrarna. En intervjuperson betonar hur viktigt det är att 

man går tillbaks till vad som hänt och att det analyseras ordentligt vad som har förbisetts. 

Intervjupersonen anser att problemet kan ligga hos kommuner som vill avancera och locka 

med högre tjänster istället för att behålla erfarna kompetenser som får möjligheten att göra 

framsteg inom deras special område, såkallade experter. Då kan de som är väldigt intresserade 

och har lång erfarenhet få stanna kvar och få ha det som ett expertjobb istället. 

 

En del av problemen kan enligt intervjupersonerna ligga inom organisationen som är politiskt 

styrd. Intervjupersonerna beskriver att det kan vara svårt ibland att kunna påverka, exempelvis 

när det krävs mer resurser för att höja kvaliteten och förhindra eventuella sammanbrott. 

Bolman & Deal (2005) har visat att ett vikigt inslag i ett HR-perspektiv är medinflytande som 

kan påverka personalens arbetsmoral och produktivitet på ett positivt sätt i organisationen. 

Den sociala dynamiken och relationerna mellan de anställda intar en centralplats. Det 

bekräftas speciellt av en av intervjupersonerna som arbetar som arbetsledare och uttrycker i 
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positiva ordalag hur positivt det är att få påverka utvecklingen av arbetet. I rollen som 

arbetsledare ser hon sig som en moders figur till sin personal, men samtidigt att det krävs 

inom människovårdande yrke att man få ge mycket av sig själv. 

 

På frågeställningen hur man förebygger sammanbrott idag är, att man har mycket kontakt i 

inledningsfasen, kontinuerligt, speciellt när det gäller väldigt svåra ärenden. Ett annat sätt som 

nämns i undersökningen är att familjehemsföräldrarna ingår i en grupp till exempel. Där de 

träffar andra familjehem, man har utbildning, samtalsgrupper och handledningsgrupper. När 

ett barn placeras håller familjehemssekreterarna tät kontakt både med barnet och 

familjehemsföräldrarna, speciellt från början, och ser till så att det fungerar dem emellan. Vid 

svåra fall, som exempelvis svårt traumatiserade barn har man i familjehemsgruppen extern 

handledning, där man diskuterar med en anlitad psykolog, som finns till förfogande. 

Arbetsledaren på familjehemsgruppen har kontinuerlig handledning med sin personal och 

stöttar vid behov av svårhanterliga ärenden.  

Intervjupersonerna berättat att BBIC, (se bilaga) barnsbehov i centrum är ett viktigt 

instrument för att höja kvaliteten i familjehemsvården. Det som uttrycks av det 

manualbaserade systemet är att den är enhetlig och rättssäker modell för klienten, fast den 

ibland upplevs som tidskrävande.  Det som ständigt är återkommande hos intervjupersonerna 

är att man ska lyssna på barnet och se eventuella bakomliggande faktorer. 

 

På frågeställningen vilka faktorer som ökar eller minskar sammanbrott är det en 

återkommande faktor i forskningen enligt Vinnerljung et al. (2001) Det är barns 

beteendeproblem, där beteendeproblem och ålder hänger oftast samman genom att tonårsbarn 

ofta uppvisar beteendeproblem. Lindén nämner (1998) en annan riskfaktor som ökar 

sammanbrott är om barnet eller ungdomen varit med om många placeringar eller 

sammanbrott. Det blir som en ond cirkel som aldrig tar slut för barnet eller ungdomen, 

exempelvis ständiga byten av vårdmiljön kan försvåra för barnet i framtiden att knyta an eller 

aldrig ens kunna göra det till någon vuxen person. Intervjupersonerna förklarar att när 

sammanbrott sker kan det också bero på att man inte analyserat familjen tillräckligt och inte 

gjort ordentliga uppföljningar. Det händer också att familjehemmet inte hör riktigt vad som 

sägs om barnets bakgrund och dess problematik. Vilket i sin tur kan leda till att 

familjehemmet inte är tillräckligt rustade för ett barn som ändrar beteendemönster, när det väl 

har landat och känner trygghet i familjehemmet. Andersson (2008) anser att det inte alltid är 
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en riskfaktor att ett sammanbrott sker utan också ett skydd för barnet att kunna bryta upp i ett 

hem som inte varit bra och på så vis ge barnet en ny chans till något bättre. Gunilla Lindén 

(intervju 2008) menar att det också finns riskgrupper som ökar riskerna till ett sammanbrott 

med stor sannolikhet kommer att ske. Lindén förespråkar att man i ett tidigare skede skall gå 

in och hjälpa de ångestladdade nyblivna föräldrarna och förslår en samverkan med 

mödravårdscentralen för att spåra riskgrupper som kan motverkas i ett tidigt skede. Lindén 

(intervju 2008) hade även förslag om att förebygga sammanbrott. Förslaget var att varje barn 

skulle få ha någon särskild kontaktperson som ska följa barnet hela vägen. En och samma 

person skall få känna till barnets historia och bakgrund. Lindén vill likna det vid en slags 

godeman, och att det kan förhindra att barnet glider ur händerna och att ännu ett sammanbrott 

blir ett faktum Lindén har även tankegångar av att man ska gå in i ett tidigare skede gällande 

förebyggande vid sammanbrott, redan när barnet är litet via mödravården eller 

behandlingsenheter, där man tar emot både spädbarn och föräldrar. På så sätt kan man spåra 

riskgrupper i ett tidigt skede och förebygga på längre sikt.  

I Lindéns forskning om fosterbarn i tonåren anser hon att det spelar en viktig roll vilken grad 

av empati som familjehemmet ger till det placerade barnet. Hennes förslag på en ”lyckad 

placering” är i form av ett vikarierande hållande. Det innebär att fosterföräldrarna erbjuder en 

relation, präglad av hög grad av empati och uthållighet, som kan ge möjligheter för barnet 

eller tonåringen att bearbeta relationen till de egna föräldrarna.  
 

 Den starkaste faktorn i vårdmiljön som minskar risken för sammanbrott är att barnet placeras 

i släktinghem. Här är forskningen samstämmig. Det är också något som intervjupersonerna 

ser som mycket positivt och att det är det mest lyckade för barnet att få behålla sina rötter 

genom en släktinghemsplacering. De menar att gummibanden är oerhört starka mellan barnet 

och föräldern och för barnet spelar det ingen roll hur illa föräldrarna har gjort dem. 

En främjande faktor för att förhindra sammanbrott är goda relationer mellan socialarbetare, 

familjehemsbarnet, föräldrar och familjehemsföräldrar. Lindén (intervju 2008) nämner utifrån 

hennes avhandling är det viktigt att socialtjänsten orkar stå kvar och att det krävs ett aktivt 

hållande av socialtjänsten. Lindéns studie visar att i de fall där socialsekreteraren höll aktiv 

kontakt med fosterfamiljen, biologiska familjen och med tonåringen kunde man se att det blev 

förbättringar och stabiliseringar på olika sätt. Däremot om man släppte stödet för tidigt så 

blev det också kraftiga sammanbrott. I Vinnerljung et al. (2001) omfattande studie om 

sammanbrott visar att om förhållandet mellan föräldrarna och familjehemsföräldrarna är 
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dåligt ökar det också risken för sammanbrott.  Intervjupersonerna menar att de upplever att 

det blivit mycket bättre eftersom man anser att kommunen är ganska generös när det gäller 

utbildningar, samtalsgrupper som ordnas för familjehem. Det finns idag en annan öppenhet i 

kommunikationen. 

 

7.3 Rekryteringen av familjehem från 1970-talet och framåt 
När intervjupersonerna fick frågan hur man rekryterade familjehem tidigare svarade de att det 

kunde vara annonseringar i landsorttidningar eller genom referenser. Det viktiga var att det 

fanns någon som var villig att omhänderta barnet långt från de biologiska föräldrarna.  

 

När det gäller rekrytering av familjehem idag har det skett en professionalisering av 

familjehemsvården. Några av orsakerna är att allt fler kvinnor förvärvsarbetar och att kraven 

på social och ekonomisk trygghet har ökat. Det innebär att det idag är svårare att rekrytera de 

otraditionella familjehemmen som fanns tidigare (SOU 2011:9). Intervjupersonerna uttrycker 

att det inte är en lätt uppgift idag att rekrytera familjehem, eftersom problematiken ökat. 

Samtidigt som det är svårt att hitta bra familjehem, ökar behovet drastiskt. Exempelvis nämns 

de ensamkommande flykting barnen som ökat kraftigt de senaste åren.  

 

I dagens samhälle menar intervjupersonerna har man inte tid eller engagemang för att bli 

familjehemsförälder. De omfattande utredningarna och utbildningar som 

familjehemsföräldrarna ska genomgå, exempelvis Kälvestensmetoden är både långa och 

krävande. En intervjuperson menar att metoden säkert har sina brister och det finns kanske 

inte någon riktigt bra metod. Det ställs mycket krav på dagens familjehemsföräldrar, samtidigt 

är det svårt att hitta riktigt bra familjehem. Det är inte ovanligt att det blir ett andrahandsval 

och ibland tas en chanstagning i val av familjehem, vilket i sin tur ökar risken för 

sammanbrott. Trots svårigheter försöker de ibland med alternativa metoder för att rekrytera 

familjehem. De önskemål som framförs av intervjupersonerna är ökade resurser för att öka 

kvaliteten på familjehemsvården och minska sammanbrottsriskerna. De upplever att de ofta är 

tidspressade att finna bra familjehem inom rimlig tid. Enligt Michael Lipsky (1980) kan 

exempelvis socialsekreteraren utveckla egna planer för att kunna hantera en pressad 

arbetssituation. Intervjupersonerna hittar egna vägar för att finna ut olika problem, där man 
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vänder och vrider på ett problem för att hitta en bra lösning. En intervjuperson beskriver hur 

exempelvis matchning går till, som kan vara komplicerad eftersom man ibland har för lite 

material på barnet, då utgår man från föräldrarnas beteende. 

 

7.4 Slutord 

Inledningsvis i uppsatsen förklarades anledningen till mitt ämnesval, min erfarenhet av en 

fosterhemsplacering i början av 1970-talet, efterföljt av sammanbrott. I mitt fall var det ett 

skydd att ett sammanbrott skedde. Det gav mig en ny chans att bli hel igen som människa. 

Det som varit särskilt intressant är att få tillfället att få intervjua personer som var eller hade 

varit verksamma vid denna tidsperiod. Ett expertutlåtande från Gunilla Lindén om 

sammanbrott vid familjehemsplaceringar var också mycket intressant. Samtliga 

intervjupersoner bär på fantastiska arbetslivserfarenheter som jag fått ta del av. 

Det är framförallt synen på barn som förändrats drastiskt sedan 1970-talet. Barnen har blivit 

mer respekterade och har idag en annan position i samhället och det finns idag ett annat 

medvetande. Det som skedde tidigare när barnet separerades från sina biologiska föräldrar 

utifrån omplanteringstanken var ett stort misstag som gjordes tidigare. En intervjuperson 

nämner att erfarenhet och kunskapsbrist var främsta orsaken till de misstag som begicks, 

samtidigt har misstagen bidragit med mer kunskap. Misstagen som begåtts har varit viktiga 

lärdomar inför den familjehemsvård som finns idag. Idag arbetar socialtjänsten med att barnet 

eller ungdomen ska få återvända hem till sina föräldrar inom snar framtid. 

 

 

 Det som socialtjänsten brottas med idag är resursbrist av familjehem samtidigt som behovet 

ökar av familjehem på grund av ny problematik. Det är också viktigt att en god kontakt 

upprätthålls mellan socialarbetaren, föräldrar, det placerade barnet och familjehemmet för att 

minska risken för sammanbrott. Det idealiska är den självmedvetna föräldern som klargör 

tydligt för barnet varför barnet inte kan bo hemma hos föräldern. Barnet får på så sätt ett 

medgivande från föräldern att det är det bästa för barnet och slipper att slitas i en 

lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar och familjehemmet.  
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En frågeställning som intresserar är hur barnperspektivet konkret kommer ut i verkligheten till 

barnet? Den svenska forskningen har begränsat material på sammanbrott vid 

familjehemsplaceringar. För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka barn eller 

ungdomars upplevelser av sammanbrott ur ett barnperspektiv. Hur har de blivit bemötta av 

socialtjänsten, familjehem och föräldrar efter sammanbrottet? När sammanbrott sker är det är 

inte helt ovanligt att barnet eller tonåringen skuldbeläggs.  

 

 

I de olika intervjuer som gjorts har det framkommit mer material än som har kunnat 

presenteras. En berättelse som berörde både mig och min intervjuperson på ett särskilt sätt är 

den här berättelsen som kommer att få ett speciellt utrymme i den här avslutande delen av 

uppsatsen. Intervjupersonen är helt avidentifierad. 

 

Intervjupersonen berättade att i dåvarande barnavårdsnämnden numera socialnämnden kunde 

det exempelvis sitta målarmästare, byggherrar med flera och besluta i barnavårdsärenden, som 

troligtvis inte hade så mycket kunskap i barnavård. Detta kunde i vissa fall få konsekvenser 

för den enskilde individen. Händelsen utspelade sig under 1970- talet där någon hade sett en 

invandrarkvinna ute på en nattklubb och tipsat socialtjänsten. Kvinnan var ensamstående och 

hade ett litet barn. Kvinnan missbrukade inte eller var kriminellt belastad, men någon hade 

sett kvinnan på en strippklubb och det räckte för att omhänderta hennes barn. Den här kvinnan 

kämpade i många år förgäves för att få tillbaks sitt barn. Intervjupersonen beskriver kvinnans 

förtvivlan och desperation. Efter många år gav kvinnan till slut upp. Åren gick. När barnet 

blivit tillräckligt stor och själv kunde avgöra om han eller hon ville flytta tillbaks till modern, 

var det för sent. Modern hade blivit en främling för barnet. Barnet valde att stanna kvar i 

fosterfamiljen. Intervjupersonen är lågmäld, nästan ångerfull, så här i efterhand funderandes 

om man inte hade kunnat hjälpa kvinnan på något sätt. Samtidigt säger intervjupersonen att 

det var andra tider då, ett annat synsätt och moral på vad som var rätt eller fel. Det var inte så 

upplyst som det är idag. 
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Bilaga 1 

Lagar och förordningar  
De lagförslag som anses som mest relevanta vid familjehemsplaceringar av barn eller 

ungdomar är; LVU, lagen (1 990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och SoL, 

socialtjänstlagen (2 001:453). Beroende på vilken placeringsform som gäller används; 6. kap. 

1 § Vård i familjehem och hem för vård och boende. Lagen anger allmänna bestämmelser om 

vård utanför hemmet. Vård i annat enskilt hem än det egna är en viktig resurs inom 

socialtjänsten. Familjehem är enskilda hem där en placering sker genom 

socialnämnden/socialförvaltningen. Den andra formen för vård utanför det egna hemmet är 

placering för vård eller boende eller vid vardagligare språk, benämns som HVB-hem.  

Båda dessa vårdformer används oberoende om placeringen sker frivilligt eller utan samtycke.           

I bägge fallen gäller principerna om kontinuitet, flexibilitet och närhet (Norström & Thunved, 

2007). I Barnkonventionen är artikel 3 och 12  betydelsefulla bestämmelser som kompletteras 

i socialtjänstlagen. 

Socialtjänstlagen (2 001:453)  
Socialtjänstreformen trädde i kraft den 1 januari 1982, den ersattes av de tidigare vårdlagarna 

barnavårdslagen, nykterhetsvårdlagen och socialhjälpslagen. Den nya lagen innehåller bland 

annat socialtjänstlagen SoL, som är en lag som grundar sig på frivillighet. LVU kompletterar 

SoL i situationer där de frivilliga insatserna som ges med stöd är otillräckliga. Lagen 

tillämpas när det visar sig att det inte går att få samtycke till den vård som är lämplig för 

barnet eller den unge. Lagens syfte är att skydda barnet då det inte går att få samtycke av 

föräldrar eller annan vårdnadshavare. Vid ett tvångsomhändertagande får socialnämnden göra 

en ansökan hos länsrätten om vård enligt LVU (Norström & Thunved, 2007). Enligt 

Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2002) är socialtjänstlagen en målstyrd ramlag som ger 

kommunerna stor frihet att anpassa insatserna efter dels enskilda behov, men även 

kommuninvånarnas efterfrågan. Sammanfattningsvis är huvudprincipen att socialtjänsten ska 

samverka med barn och föräldrar. Med ett särskilt ansvar för att barn eller ungdomar riskerar 

att utvecklas ogynnsamt. 
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Barnkonventionen artikel 3 och 12 
Socialtjänstlagen skall också ta hänsyn till FN: konventionen om barns rättigheter, som 

Sverige skrev under 1990. Barnets rätt att komma till tals betonas numera i SoL och LVU där 

det framhålls att barns bästa skall vara vägledande i alla beslut. Därför har socialtjänstlagen 

kompletterats med bestämmelser som motsvarar artikel 3 och 12 i barnkonventionen 

(Barnkonventionen, 2006). 

Artikel 3 handlar om barnets bästa och vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa 

komma i främsta rummet. Principen om barnets bästa är en av barnkonventionens grundpelare 

(Norström & Thunved, 2007). 

Artikel 12 handlar om barns fulla och lika människovärde, där barn måste få möjlighet att 

göra sig hörda och få påverka sin situation. Det som sägs i konventionen är att barns intresse 

ska väga tungt. Barn har fullt och lika människovärde och barn är sårbara och behöver särskilt 

stöd och skydd (Barnkonventionen, 2006).  

 

Nya Lex-Sara 
I en aktuell rapport (SOU 2011:9) kommer den nya Lex- Sara bestämmelsen att träda i kraft 1 

juli 2011. Det innebär att socialtjänsten har en skyldighet att anmäla allvarliga 

missförhållanden till socialstyrelsen. Dock kommer inte denna lag omfatta 

familjehemsföräldrar på grund av att familjehem inte drivs yrkesmässigt. 

Istället kommer utvidgade Lex- Sara att omfatta alla socialsekreterare och andra 

professionella inom socialtjänsten, som får kännedom om missförhållanden i familjehem. 

Fokus i bedömningarna kommer att ligga på socialtjänstens åtgärder med anledning av det 

inträffade. När det gäller allvarliga missförhållanden, särskilt inom familjehemsvården, finns 

anledning att också granska omständigheterna, för att identifiera riskfaktorer och riskmiljöer 

för framtida utveckling.(ibid.) 
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Bilaga 2 
Bedömningsmetoder på familjehemsplaceringar 
Familjevårdens utredningsmetoder Kälvestensmetoden 
Enligt Lindén (1998) kom psykologen Anna -Lisa Kälvesten inta en annorlunda inställning, 

där hon menade att en familjehemsplacering kunde vara en hjälp till att bryta ett barns 

negativa sociala arv. Det är denna inställning som Kälvesten problematiserat och sedermera 

utvecklat till en väl använd metod inom familjehemsvården. Metoden används för val av 

tilltänkta familjehemsföräldrar. Socialstyrelsen (2009) förklarar Kälvestensmetoden som 

framförallt bygger på djupintervjuer med tilltänkta familjehemsföräldrar. Metoden har 

utformats på 1980-talet av Anna-Lisa Kälvesten och Graziela Meldahl och har sina rötter i 

psykodynamisk teori. Kälvestensmetoden används både i kommunal och privat verksamhet.  

Intervjun består av två delar; den ena delen tar upp individens historia och den andra delen 

innehåller individens nuvarande situation. Intervjun är halvstrukturerad och genomförs med 

familjehemsföräldrarna var för sig. Det vanligaste är att familjehemssekreterarna själva 

handleder intervjuerna, som sedan tolkas av en extern specialutbildad psykolog. Det är vanligt 

att metoden har omarbetats, exempelvis förekommer det att familjehemssekreteraren gör 

själva tolkningen oberoende av en psykolog (Socialstyrelsen ims, 2009).  

 

Cederblad (SOU 2005:81) har i sin kunskapsöversikt funnit kritik som riktats mot metoden, 

att den är föråldrad och att den fokuserar för mycket på individens historia, samt att centrala 

frågeområden saknas. Cederblad refererar till Vinnerljung (2001) och Sundell & Thunell 

(1997) hävdar att Kälvestensmetoden inte är utvärderad, vilket de anser är ett problem. I 

studier gällande sammanbrott, det vill säga när placeringen avbrutits konstateras att inga 

samband mellan användning av Kälvestensmetoden och lägre förekomst av sammanbrott 

kunde finnas. 
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Pridemetoden 

PRIDE står för Parent Resources for Information Development and Education och är också 

ett utbildningsprogram för familjehemsföräldrar, som ursprungligen utarbetats i USA.  

Socialstyrelsen (2009) förklarar metoden som avser att utreda och utbilda familjehems- och 

adoptivföräldrar. För att kunna genomföra utbildningen har ledarna en handbok och manualer. 

För föräldrarna finns en livsbok som de kan skriva i. Tillsammans med en ledare och en 

erfaren familjehemsförälder träffas en grupp blivande familjehemsföräldrar tio gånger á tre 

timmar och går gemensamt igenom olika kompetensområden. Rollspel är en viktig del i 

utbildningen. Parallellt med träffarna görs också hembesök i de tilltänkta familjehemmen. 

Efter genomförd utbildning är det socialtjänsten som avgör det slutliga omdömet. 

Utbildningsprogrammet är relativ långt och resurskrävande och det är ännu oklart hur många 

kommuner som idag har tillämpat metoden. Sundell och Thunell (1997) fann ingen 

systematisk utvärdering och metoden saknar förankring till forskning för att vidmakthålla den 

kvalitet som krävs (Socialstyrelsen, IMS, 2009). 

 

BBIC (Barns behov i centrum) 

BBIC står för Barns Behov I Centrum och är en modell som rekommenderas av 

Socialstyrelsen (2007). Modellen syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården 

och barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete. Barnets 

behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju olika behovsområden, triangeln. De sju 

behovsområdena är; hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, 

familj och sociala relationer, socialt uppträdande och förmåga att klara sig själv. BBIC är ett 

system för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning. Modellen 

bygger på en serie formulär som följer ärendet från början till slut.  Dahlberg & Forssell 

(2007) anger att det är särskilt viktigt att barnets uppfattning beaktas. Det är socialtjänstens 

uppgift att stärka samarbetet mellan barn, föräldrar och familjehemsföräldrar. BBIC 

förespråkar en tydlig ansvarsfördelning i fråga om vilka insatser barnet behöver, vem som 

ansvarar för genomförandet och när insatserna ska följas upp. För att skapa en tydlig struktur i 

arbetet med familjehemsplacerade barn använder BBIC regelbundna möten som exempelvis 

placeringsmöten, behandlingsplaceringsmöten och utvärderingsmöten (ibid.). 
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Bilaga 3 

Intervjuguide till socialsekreterare  
Inledande frågor 
Vad har du för yrkestitel? 

När är du född?  

Vilket år tog du socionomexamen? 

Vad hade du för framtidsvisioner då? 

 Hur ser du på det idag, har något av det självförverkligats? 

Vad har du för erfarenhet av barnavård? 

Vad var det som gjorde att du valde att arbeta med familjehemsvård/barnavård? 

 

Sammanbrott 
A Beskriv hur ett typiskt fall av sammanbrott kunde ske av en familjehems- 

     placering i början av din yrkeskarriär? 

B Vad är anledningen till att det sker sammanbrott idag? 

C Vad anser du har förändrats mest när du jämför hur ni gjorde/arbetade tidigare?  

 

Prevention sammanbrott 
A Hur förebyggdes sammanbrott i början av din yrkeskarriär? 

B Hur arbetar Socialtjänsten idag för att förebygga sammanbrott? 

C Vilken placeringsform anser du minskar risken för sammanbrott? 

 

Faktorer som ökar/minskar sammanbrott 
A Vilka faktorer ökade risken för sammanbrott tidigare? 

B Vilka faktorer minskar risken för sammanbrott idag? 

 

      Rekrytering av familjehem 
A Hur fungerade rekryteringen av familjehemmen tidigare? 

B Hur fungerar rekryteringen av familjehemmen idag? 

C Vad har blivit bättre alternativt sämre?  

 

Har du något mer som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide till Gunilla Lindén 
Inledande frågor 
Vad är din befattning? 

Vad har du för utbildning? 

Vilka är dina främsta forskningsområden? 

Vad har du för erfarenhet av familjehemsvården? 

Vad var det som gjorde att du valde familjehemsvården? 

 

Om du går bakåt i tiden… Och jämför med idag vad anser du har varit de största 

förändringarna inom familjehemsvården? 

Vad skulle du vilja att man fortsatte att förändra eller utveckla? 

 

Mitt huvud tema är samman brott. Vad du har för tankar om det? 

Vad anser du är orsaken till att det förekommer idag? 

 

Vad är ditt förslag i förebyggande av sammanbrott? 

Min sista fråga är, Hur tror du att framtiden ser ut för familjehemsvården? 

 

Har du något mer som du skulle vilja tillägga? 
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