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Vid placering av barn i familjehem skall det, enligt SoL 6:5, i första hand övervägas om

placering i barnets nätverk är möjligt. Trots lagens intentioner och forskningsresultat som

visar på att dessa placeringar ger bättre resultat och är stabilare över tid ökar inte antalet

placeringar i nätverkshem. Syftet med denna C-uppsats är att belysa och få en ökad kunskap

om socialarbetarnas arbete med att placera barn i nätverkshem. Två frågeställningar angående

arbetsmetoder/rutiner och attityder till att placera i nätverket har besvarats. För att uppnå

syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med åtta socialarbetare. Resultatet har analyserats

utifrån tidigare forskning och med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori med

en systemteoretisk grund. Resultatet visar att socialarbetarna är väl medvetna om vad som står

i lagen, att man främst skall överväga nätverksplaceringar. Hur detta görs är väldigt olika. Hur

väl nätverket inventeras är ofta upp till socialarbetarna själva. De har ansvaret för att

undersöka nätverket och hur de gör det ser olika ut. För vissa kan detta innebära att man bara

frågar en gång om det finns något befintligt nätverk. Andra ser det som en process där man

återkommer till frågan flera gånger. I de flesta fall är det framförallt vårdnadshavare som

tillfrågas. Det råder en allmänt positiv inställning till att placera i nätverkshem, där

släktinghemmen anses ha fler fördelar för barnen än andra familjehemsformer. Alla

respondenter är överens om att släktingplaceringar är det bästa alternativet om det är

möjlighet. Men de poängterar även vikten av att det inte alltid är det bästa för barnet och att

det alltid är barnets bästa och barnets behov som ska vara avgörande.
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1. Inledning

”Familjehemmet ska kunna erbjuda den kärlek som ens föräldrar inte kan ge”

”Dom glömmer att fråga vad man själv anser om besluten.
Det känns som att dom vill gå så fort som möjligt så att de

får åka hem till sitt liv fortare.”

”Man är barn och då har man inget att säga till om”

                                                                                       (Rakt från hjärtat, Rädda barnen 2005)

 (Barns tankar om att vara placerad i familjehem och om kontakten med socialtjänsten)

När socialnämnden fattar beslut om att ett barn ska placeras i dygnsvård, att det inte längre

kan bo kvar hemma, kan vara det största och viktigaste beslutet som fattas för både barnet och

dess familj. Beslutet kan leda till stora konsekvenser för alla inblandade. När samhället griper

in och omhändertar barn ska det göras utifrån barnets bästa. Man vill skydda barnet och

undvika de risksituationer som finns i det egna hemmet. Men varje barn som placeras utsetts

för nya situationer och nya risker (Bäckström, 2006).

Sverige har en lång tradition av fosterbarnsvård. Vilka barn som har varit aktuella för

placering i familjehem eller på institutioner och hur och varför de placerades har skiftat över

tid. Vid tiden kring sekelskiftet, år 1900, befann sig ca 41 000 barn placerade i fosterfamiljer

och på institutioner (Sköld, 2006). I dag har denna siffra sjunkit till ca 15 200 barn (SoS

2006:9), varav ca 11200 (SoS Lägesrapport 2006) är placerade i familjehem.

Vård i familjehem har länge ansetts vara att föredra framför institutionsvård. Redan i den

första fosterbarnsstadgan från 1785 formulerades fördelarna med fosterhemsplacering framför

barnhusinrättningar (institutioner). Detta var främst av ekonomiska skäl men också för att det

ansågs att barnen blev friskare och gladare om de placerades hos fosterfamiljer på

landsbygden (Höjer, 2001).

Fosterbarnens situation uppmärksammades mer och mer under det senaste seklet. På 1940-

talet börjar behandlingsarbetet influeras av det psykodynamiska perspektivet. Det ansågs

viktigt att arbeta med barnets familj då barnets relationer till omvärlden präglas av den
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emotionella kontakten med familjen (Holgersson, 1998). Även synen på fosterhemmen

ändrades under denna tid. De ansågs då vara ersättningsfamiljer för de biologiska familjerna.

Fosterhemsplaceringarna sågs som långvariga och skulle hålla över tid. Under 1970- talet

ändrades denna syn på fosterhemsvården. Med de s.k. Attachmentteorierna, Bowlbys teori om

anknytning (Perris, 1996), uppmärksammades barnets behov av anknytning i de tidiga

barnaåren och mor – barn relationen kom i fokus. Barns behov av sitt ursprung

uppmärksammades och man skulle nu istället sträva efter att barnen skulle flytta tillbaka hem.

Kontakten med de biologiska föräldrarna och barnets nätverk skulle främjas.

Fosterföräldrarna sågs nu som kompletterande föräldrar. Det är denna forskning som ligger

till grund för dagens familjehemsvård (Höjer, 2001).

Forskningen, nationell och internationell, har visat att de barn som placeras hos en släkting

eller närstående, s.k. nätverkshem, ger bäst resultat. Det sker färre sammanbrott av vården,

barnen bibehåller i större utsträckning kontakten med de biologiska föräldrarna och de

bibehåller en familjegemenskap där de slipper skapa sig en ny identitet. Man kan även se att

dessa placeringar är stabilare över tid. De är bättre för barnet ur ett livsperspektiv (Vinterhed,

1985; Andersson, 1995; Triseliotis, 2000; Höjer, 2001; Sinclair & Wilson, 2003).

I Sverige har denna kunskap befäst genom att reglera detta i Socialtjänstlagen 1999, då

placeringar i släkt- och nätverkshem ger bättre utslag i vården:

När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas omhand av
någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt
1 kap. 2 § alltid beaktas (SoL 6:5).

Myndigheternas benägenhet att placera barn i nätverkshem har varierat under 1900-talet.

Under första hälften av seklet låg andelen placerade barn i denna form av hem på ca 50 % och

sedan dess har siffran sjunkit konstant till att landa på ca 20 % på 1980-talet. Det har funnits

en skepsis bland socialarbetare att placera barn inom det egna nätverket. Socialarbetare ser

svårigheter i att göra utredningar av släktinghemmen och de anser även att kontakten är

besvärligare än i ett främmande familjehem (Vinnerljung, 1993).

Kan det vara så att denna inställning i stor utsträckning finns kvar ute på våra socialkontor

idag då siffran för nyplaceringar endast ligger på ca 16 % (SoS, Lägesrapport 2006) eller

beror det på något annat? Kommunerna har idag skyldighet att rapportera in till Länsstyrelsen

hur många barn som placeras i familjehem/nätverkshem. I länsstyrelsernas sammanställningar
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(Länsstyrelsen Jönköpings län 2006:14, Länsstyrelsen Västra götalands län 2006:72) ser vi att

det finns stora skillnader ute i kommunerna när det gäller antalet nätverksplacerade barn. Det

finns kommuner som inte har något barn placerat i nätverkshem medan andra kommuner kan

ha hälften av de familjehensplacerade barnen placerade i det egna nätverket. Detta

tillsammans med den forskning, inom detta område, och den intention som finns i lagen (SoL

6:5) väcker frågor hos oss kring hur socialarbetarna legitimerar sitt handlande när det gäller

placering av barn i nätverkshem eller inte.

Syfte

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa och öka förståelsen för socialarbetarnas arbete med

att placera barn i familjehem i det egna nätverket. Detta med utgångspunkt i SoL 6:5.

Frågeställning

• Hur beskriver socialarbetarna sitt arbete med placeringar av barn i familjehem, främst

i nätverkshem?

• Vilka för/nackdelar ser socialarbetarna med nätverksplaceringar?

Definitioner

Här nedan kommer vi att definiera de begrepp som är centrala i vår uppsats.

• Familjehem: Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden

tar emot barn för stadigvarande vård och fostran…och vars verksamhet inte bedrivs

yrkesmässigt. Detta enligt 3 kap 2 § Socialtjänstförordningen (SoF) (2001:937)

Det finns olika typer av familjehem. I uppsatsen återfinns dessa;

• Främmande familjehem: Med främmande familjehem avser vi ett hem som barnet inte

har någon anknytning till. Placeringen sker hos personer som är okända för barnet.

Begreppet används i bl.a. Riksdagens proposition (1996/97:124).

• Släktinghem: Dessa familjehem består av, för det placerade barnet, personer som har

ett biologiskt band med barnet. Detta kan vara mor- och farföräldrar, moster, faster,

farbror, morbror eller kusiner.
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• Nätverkshem: Med nätverkshem avses att placeringen är hos, för barnet, anhörig

(släktinghem) eller annan närstående. Med annan närstående kan menas granne eller

lärare. En person som är tidigare känd för barnet. Någon tydlig definition av detta

begrepp har vi inte hittat. Då det i senare års statistik oftast bara är uppdelat på

främmande familjehem och nätverkshem så är det detta begrepp vi kommer att

använda oss av till största del. Dock när det gäller tidigare forskning är det vanligt att

forskarna har använt sig av uppdelningen främmande familjehem, släktinghem och

nätverkshem/anhörighem. I dessa fall används de begrepp som författaren använder.

Andra begrepp av vikt:

• Fosterhem och Fosterbarn: I samband med SoL 1982 byttes benämningen fosterhem

till familjehem. Fosterbarn blev barn i familjehem. I mycket av den svenska forskning

på området används fortfarande orden fosterhem och fosterbarn då de är mer lika de

internationella/engelska benämningarna för denna vård. I de fall vi refererar till

tidigare forskning som använder dessa begrepp använder även vi oss av dessa.

Fosterhem och fosterbarn används synonymt med familjehem och barn i familjehem.

• Barn: Med barn avses barn 0 – 18 år detta enligt Artikel 1. FN: s Barnkonvention.

• Placering: Med placering avses att barn placeras för vård utom det egna hemmet på

uppdrag av socialnämnden.

2. Metod

Förförståelse

Vi har en del kunskap i detta ämne på grund av att vi skrev om matchning mellan barn och

familjehem i vår B-uppsats. Vi undersökte då vilka egenskaper som behövdes för att bli ett

framtida familjehem. Vi upptäckte i och med detta att placeringar i nätverkshem inte var lika

vanligt som i främmande familjehem. Ingen av oss har tidigare haft någon kontakt, varken

med familjehem eller barn som är placerade i dessa. Vi har inte heller någon praktisk

erfarenhet av arbetet kring placeringar av barn i familjehem. Däremot har vi läst en hel del

forskning i ämnet och följt debatten som pågår i media. Detta har lett till att intresset för

ämnet har vuxit och därför vill vi fortsätta att utforska området.
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Tillvägagångssätt

Valet att göra en kvalitativ studie föll sig naturligt då vårt syfte är att förstå socialarbetarnas

arbete gällande placeringar av barn i familjehem, främst nätverkshem. Vi vill också få

kunskap om vilka för- och nackdelar de ser med nätverksplaceringar. Trost (2005) menar att

valet av metod styrs av syftet med studien. Om vi vill ta reda på hur ofta, hur många eller hur

vanligt någonting är skall vi göra en kvantitativ studie. Vill vi däremot förstå ett mönster eller

ett problem skall vi göra en kvalitativ studie. Det sistnämnda stämmer överens med vårt syfte

och därför faller valet på den kvalitativa metoden.

För att uppnå vårt syfte började vi med att läsa relevant litteratur angående vårt

forskningsområde. För att hitta denna litteratur har vi använt oss av bibliotekets databas Libris

där vi fann flertalet av våra böcker och artiklar som har använts. Vi har också använt oss av

sökfunktionen Google på internet där vi genom sökord som fosterhem, familjehem,

släktinghem, foster care och kinship foster care etc, även har hittat avhandlingar, artiklar och

hemsidor. Vi har även hämtat information direkt ifrån Socialstyrelsens och länsstyrelsernas

hemsidor.

Vi har valt att avgränsa studien genom att enbart hålla oss på mikronivå där

undersökningsenheterna blir socialarbetare som arbetar med de frågor vi vill studera. Då vi

inte har som mål att utföra en systematisk generalisering gör vi ett pragmatiskt urval av

undersökningsenheterna (Grönmo, 2006). Vi har tagit kontakt med sex kommuner från fyra

olika län. Av dessa, relativt lika storleksmässigt sett, kommuner ligger två i mellersta och fyra

i södra Sverige. Vi började med att kontakta enhetscheferna i de olika kommunerna och

berättade om vårt syfte med uppsatsen för att höra om intresse fanns från arbetsplatsens sida

att medverka i studien. Enhetscheferna förmedlade i sin tur vidare förfrågan till de

respondenter som medverkar i vår studie. Därefter har en del av dessa själva kontaktat oss för

bokning av intervju medan andra har kontakts av oss. När denna bokning var klar skickade vi,

via mail, informationsbrev (se bilaga 1) om vilka vi var och vad målet var med vår uppsats.

Det är åtta socialarbetare, med olika lång arbetserfarenhet, som representeras i sju intervjuer

då två respondenter intervjuades tillsammans. Dessa intervjuer har vi gjort var för sig där en

har gjort fyra intervjuer och den andra tre. I de flesta fall har vi suttit i ett besöksrum på deras

arbetsplatser och i några fall på deras kontor.
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Våra frågor är inte standardiserade/strukturerade på grund av att det skulle innebära en

avsaknad av variation. Vi ville ha möjlighet att komma med följdfrågor där det passar, vilket

ger mer varierat intervjumaterial. Den standardiserade/strukturerade intervjun ställer dessutom

krav på att alla dessa görs på exakt samma sätt, exempelvis att frågorna ställs i samma

ordning och läses på samma sätt från intervju till intervju (Trost, 2005). Våra intervjuer är mer

informella men vi har generella riktlinjer, i form av en intervjuguide (se bilaga 2), som vi

följde men det ges ändå möjlighet till förändring, om det skulle behövas (Grönmo, 2006).

Vi spelade in intervjuerna på bandspelare, vilket vi har informerat socialarbetarna om i

förväg. Repstad (1999) menar att om intervjuerna spelas in ökar det undersökningens

tillförlitlighet och trovärdighet. Dessa data har vi sedan analyserat med bakgrund av våra

frågeställningar för att få förståelse hur det kommer sig att så få som 16 % av de placerade

barnen hamnar i nätverkshem. Resultatet har vi sedan analyserats utifrån tidigare forskning

och med ett utvecklingsekologiskt och systemteoretiskt perspektiv.

Etiska överväganden

Grönmo (2006) har sammanfattat de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådets

humanistiska och samhällvetenskapliga sektion (HS-rådet) har formulerat. Sammanfattningen

är gjord i fyra punkter, vilka består av informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav

och nyttjandekrav.

Dessa fyra ovanstående punkter har vi följt, vilket innebär att vi har informerat de intervjuade

om vad vårt syfte och innehåll är med undersökningen. Vi talade även om att intervjun var

frivillig och att vi skulle spela in den. Detta gjorde vi både via ett informationsbrev (se bilaga

1) och muntligt innan intervjun startade. När det gäller konfidentialitet anser vi att offentligt

anställda personer som blir intervjuade i sin yrkesutövning inte behöver vara anonyma då de

uttalar sig. Vi har, trots detta, inte namn gett dem vi har intervjuat. Inte heller tar vi upp vilka

kommuner som de representerar då vi anser att det är ovidkommande för resultatet. Vi

informerade också om att det insamlade intervjumaterialet enbart kommer att användas till

den uppsats vi skriver och det kommer att förstöras efter att uppsatsen är färdig och godkänd.

Vetenskapsteoretisk ansats

Då vi hade ganska klart för oss vad vi ville undersöka var det viktigt för oss att hitta en metod

som passade och hjälpte oss med vårt syfte. Den deduktiva ansatsen går från teori till empiri.
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Här använder man sig av hypoteser/problemformuleringar för att testa olika teorier.

Forskningens fokus kommer då att styras av det som enligt teorierna är relevant (Grönmo,

2006; Larsson,  2005). Grönmo (2006) menar att deduktion kan vara lämplig om

forskningsområdet redan är väl utforskat så det finns gott om empiri att testa sina teorier på.

Genom vår uppsats vill vi få en ökad förståelse för socialarbetarnas arbete med att placera

barn i familjehem. Vi strävar efter att få en helhetsförståelse. För att få en helhetsförståelse

förutsätts det att vi studerar aktörerna som delar i ett större sammanhang och en speciell

kontext. Detta enligt den systemteoretiska teorin (se kap. 3) där helheten är större än summan

av delarna och där vikten ligger på att varje fenomen studeras enhetligt, varje del – system ses

tillsammans. För att vi ska kunna analysera detta behöver vi ha en viss förförståelse på

området.

Eftersom vi inte tror att vi kan bortse helt från vår egen förförståelse har vi ett hermeneutiskt

synsätt som grund för vår uppsats. Till skillnad från fenomenologin lägger hermeneutiken

större vikt vid forskarens förförståelse, så som egna erfarenheter och upplevelser, tidigare

forskningsresultat och kunskap om begrepp och teorier. Forskarens egna tolkningar av

aktörerna upplevelsevärld ges stor betydelse. Det är fortfarande aktörernas förståelse som vi

utgår ifrån vid vår analys men tolkningen görs på ett bredare underlag. Det är ett pendlande

mellan aktörernas självförståelse och forskarens tolkningar av den. Man sätter in aktörerna i

ett större sammanhang och de och deras handlingar ses som delar av en större helhet.

Forskaren söker helhetsförståelse. Vi kan inte förstå fenomenen utan att se till den större

helhet som de ingår i. Tolkningen sker på olika nivåer. Som forskare pendlar man mellan

förståelse och förförståelse och mellan del- och helhetsförståelse. Detta kallas den

hermeneutiska cirkeln (Grönmo, 2006).

Trovärdighet, validitet och generaliserbarhet

Larsson (2005) pekar på vissa svårigheter med att bedöma kvalitativa studiers reliabilitet och

validitet. Då man som forskare sitter på två stolar. Man är både mätinstrument och den som

tolkar resultatet. Detta gör att frågan om trovärdighet (reliabilitet )och validitet inte kan

bedömas på samma sätt som vid kvantitativa studier. För den kvalitativa forskaren är det

viktigt att formulera frågorna på ett sätt som möjliggör för den intervjuade att i detalj få

uttrycka sina uppfattningar på det givna området. Kan sen läsaren skapa sig en tydlig bild av

fenomenet som forskaren har beskrivit och analyserat så ökar studiens validitet (Larsson
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2005). Kvale (1997) menar att studiens validitet är kopplad till forskarens

hantverksskicklighet.

Vi strävade efter för att få en helhetsförståelse om socialarbetarnas arbete med

nätverksplaceringar. Vi använde oss av en intervjuguide med öppna frågor som gav

respondenterna möjlighet till att utförligt uttrycka och tänka till om deras egen åsikt om

ämnet. Vi märkte att frågorna fick respondenterna att själva börja fundera över olika aspekter

om sin arbetssituation och sitt handlande. Detta gjorde att vi fick utförlig och innehållsrik

information att använda vid vår analys. Genom att vi använde samma frågor till alla

respondenter där vi fick liknande svar som stämde väl överens med vårt syfte och våra

frågeställningar anser vi att tydligheten i frågorna var god. Att flera olika källor dessutom

bekräftar varandra anser vi ökar studiens trovärdighet. När det gäller trovärdigheten –

reliabiliteten anser vi därför att den är hög. Frågorna har gett liknande svar och vi har varit två

som har tolkat utskrifterna och analyserat.

Att generalisera resultaten i en kvalitativ studie är knappt möjligt. Då det ofta handlar om små

urval. Det vi kan göra är att ge försiktiga uttalanden om hur vida resultaten är tillämpbara i

liknande situationer (Larsson 2005). Kvale (1997) talar om bl.a. naturalistisk

generaliserbarhet. När tyst kunskap verbaliseras och övergår från implicit kunskap till mer

explicit och formell påstående kunskap är generaliserbarhet möjlig. Det är även möjligt att

göra en analytisk generalisering. Denna grundar sig på en teoretisk analys och det gäller att

man noga överväger och bedömer hur vida resultatet kan ge vägledning för vad som kommer

att hända i en annan, liknande, situation. När vi ser till resultatet från vår studie så visar det

tydligt enhetliga samstämda svar från de olika respondenterna. Då dessa utgör ett urval, om än

litet, av flera olika kommuner och län i olika delar i landet så vågar vi oss ändå på att göra

viss generalisering. Det är troligt att det skulle gå att göra liknade studier som den vi har gjort

och det är även troligt, anser vi, att de kommer att ge liknande resultat.

3. Teoretiskt perspektiv

Trost (2005) betonar vikten av att välja teori utifrån metod, problemformulering och syfte. Då

ämnet för vår uppsats handlar om socialarbetarnas arbete med att placera barn i familjehem,

främst placeringar i barnets eget nätverk, har vi funnit det naturligt att använda oss av teorier
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som behandlar nätverk. Vi kommer därför att använda oss av generell- och ekologisk

systemteori som verktyg vid vår analys av studiens resultat.

Generell systemteori

Systemteori är en metateori som har sitt ursprung i naturvetenskapen. När Ludvig von

Bertalanffy under 1940-talet började fundera över hur ett antal enheter kunde skiljas men ändå

fungera som en helhet lade han grunden till generell systemteori (GST). Genom att visa detta

sammanhang, hur olika enheter dialektiskt påverkar varandra i olika system, introducerade

von Bertalanffy en teori som har vissa grundprinciper som gör att den går att tillämpa på en

mängd olika slags system och forskningsområde. Dessa grundprinciper är generella

(Lundsbye m.fl. 2005). Payne (2002) beskriver GST som en teori som går ut på att allt

levande utgör system som i sin tur innefattar subsystem och de i sin tur utgör en del av

överordnade system. Dessa system är hierarkiskt byggda. Lundsbye m.fl. (2005) liknar

systemteorins struktur vid en mängd kinesiska askar som omsluter varandra.

Systemteorin betonar vikten av att se till helheten istället för att fokusera på de olika delarna.

Helheten är större än summan av delarna och alla olika delar påverkar varandra. Processen

beskrivs som en spiral där individen påverkar och påverkas av sin miljö som gör att både

individen själv och miljön förändras. Dock har de överordnade systemen större inverkan på de

underordnade. Spiralen har varken början eller slut och Lundsbye m.fl. (2005) påpekar att

denna process, genom dess många faktorer som ömsesidigt påverkar varandra, är oerhört

komplex. Systemen är i ständig förändring och rörelse och för att se helheten måste strukturen

studeras i rörelse. En förändring i ett system fortplantar sig till hela systemet, det blir som

ringar på vattnet. Systemen strävar hela tiden efter homeostas (jämvikt) och för att uppnå

detta reglerar systemet sig självt men ibland kan det även krävas annan hjälp för att systemet

ska uppnå jämvikt. Det finns gränser som definierar vem som är del av de olika systemen och

hur. Detta för att skydda systemets differentiering och dess olika funktioner.

Med GST kan vi förstå och beskriva relationer i ett nätverk, ett system, och hur de olika

delarna av systemet (subsystemen) påverkas av varandra i en ständig process. Payne (2002)

diskuterar Pincus & Minahans sätt att tillämpa systemteori i det sociala arbetet. För att leva ett

tillfredsställande liv är människan beroende av olika system som finns i dess närhet. Därför

ska det sociala arbetet inriktas på dessa system. För att hjälpa individen finns tre olika system.

Det första består av informella system så som familj och vänner eller andra som finns naturligt
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i nätverket. Formella system är det andra systemet och dessa består av till exempel föreningar

som fackförbund, Rädda barnen m.m. Det tredje är de sociala eller samhälleliga systemen

som kan bestå av skolor och sjukhus. Människor med problem kan på grund av olika orsaker

vara förhindrade att använda sig utav dessa stödsystem. Det blir socialarbetarens jobb att

utreda vad i klientens cirkulära kausalitet som ger upphov till problem. Systemteorin

sammanlänkar alla nivåer i samhället. Det går från mikro till makronivå. När det handlar om

sociala system är det systemmedlemmarnas relationer som knyter samman dessa (Klefbeck &

Ogden, 2003).

Ekologisk systemteori

Den ekologiska systemteorin betonar samspelet mellan den enskilde individen och dess

omgivande miljö och det betraktas i ett utvecklingsperspektiv. Andersson (2002a) beskriver

det som en ökande ömsesidig anpassning mellan barn i utveckling och den miljö, som står

under förändring, som omger barnet. Andersson (2002a) vill se en ökad tillämpning av denna

teori inom det sociala arbetet med barn och unga då den tar både den enskilde individen och

de strukturella förhållandena i beaktande. Hon menar att teorin utgår från att se barnet som en

aktivt handlande resurs och barnet tappas därför inte bort i de övergripande diskussionerna.

Den amerikanske utvecklingspsykologen Uri Bronfenbrenner är en av förgrundsgestalterna

när det gäller ekologisk systemteori. Han betonar vikten av att, när det gäller en individs

utveckling, studera samspelet mellan barnets biologiska och miljömässiga förutsättningar

(Andersson 2002a).

�Figur 1.Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell tolkad av Andersson (2002a).
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Modellen omfattar fyra olika analysnivåer som alla omsluter varandra. Denna modell tar sin

utgångspunkt i individen som står i mitten och alltid befinner sig i ett sammanhang där de

olika nivåerna påverkar individen. På mikronivå sker interaktionen mellan individen, här som

exempel barnet, och dess närmiljö t.ex. familj, förskola, kompisar (Andersson, 2002a).

Seikkula (2005) tar även upp att personer som samverkar med familjen från socialtjänsten,

familjehem och kontaktpersoner, räknas in. Systemen/subystemen på mikronivå har barnet

direkt kontakt med och de är fysiskt och socialt avgränsade till andra system (Klefbeck &

Ogden, 2003).

Mesonivån kan liknas vid en slags mellanhand. Här sker interaktionen mellan barnets olika

mikrosystem. Här ser vi förbindelsen och kontaktvägarna mellan t.ex. hemmet, skolan,

förskolan, och familjehemmet. Även här ingår barnet i de olika systemen (Andersson, 2002a).

Det finns även system som inte barnet själv ingår i men som ändå påverkar barnet. Dessa

system finner vi i Bronfenbrenners modell på exonivån. Här kan det röra sig om t.ex. beslut

från socialnämnd som påverkar barnet och dess familj. Andra exempel på exosystem kan vara

skolledning, vårdnadshavares arbetsplats och styrelsen för barnets fotbollsklubb. Den fjärde

och överordnade nivån är makronivån. De system som finns här påverkar barnet på både ett

indirekt och direkt sätt. Det rör sig här om olika samhällsfaktorer såsom normer, värderingar,

lagstiftning och religion. Då de system som återfinns på mikronivå går att skiljas åt fysiskt är

de system som finns på de andra nivåerna inte så lätta att avgränsa i tid och rum. De är så

kallade latenta miljöstrukturer. Alla de olika nivåerna och dess system samspelar med

varandra och är i ständig rörelse (Klefbeck & Ogden 2003).

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell hjälper oss att förstå och beskriva hur den

omedelbara och den mer omfattade miljön hänger samman och hur de genom ömsesidig

påverkan skapar barns uppväxtmiljö (Klefbeck & Ogden 2003).

Teoriernas koppling till studien

När vi kopplar de systemteoretiska perspektiven till ämnet för vår uppsats ser vi flera olika

system som omger barnet. Trots att vårt syfte är att belysa arbetet med

familjehemsplaceringar ur ett myndighetsperspektiv är det ändå barnet och dess

välbefinnande som ska vara fokus för socialarbetarnas arbete. Om vi tänker systemteoretiskt

kan vi vid arbetet med detta hitta flera olika system på olika nivåer som rör och kommer att
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påverka barnet. Exempel på dessa system kan vara: den biologiska familjen, familjehemmet,

socialtjänsten och socialnämnden när det gäller familjehemsvård. Alla dessa system förändras

och leder till nya relationer när barnet aktualiseras i de olika systemen. Dessa ska nu

samarbeta och de nya system som bildas måste utveckla gränser gentemot de andra systemen.

Detta kan leda till att kontakten mellan systemen förbättras eller försvåras i olika situationer.

Till exempel kan socialarbetarnas attityd mot föräldrarna spela en stor roll för hur placeringen

för barnet kommer att utvecklas. Blir det på frivillig väg eller blir det med tvång. De

uppfattningar socialarbetarna har om barnets familjs nätverk kan också få betydelse vid

övervägande om att placera barnet i det egna nätverket eller inte.

4. Tidigare forskning

Barnavårdsutredningar

När ett ärende om att barn far illa aktualiseras på ett socialkontor är det socialarbetarnas

skyldighet att göra en bedömning. Denna bedömning kan i sin tur leda till en

barnavårdsutredning.  Denna utredning kan avslutas efter utredning eller så leder den vidare

till olika insatser. Placering i familjehem är en sorts insats. Hur socialarbetarna påverkar dessa

utredningar och det beslut som dessa mynnar ut i är något som har diskuterats. Andersson

(1995) pekar på socialarbetarnas eget handlingsutrymme. Även om de inte ensamma tar själva

beslutet så kan de själv välja vad de särskilt vill lyfta fram i utredningen. Det är också endast

de själva som väljer hur mycket engagemang de vill lägga på ärendet. Det handlar mycket om

socialarbetarnas bedömningar av situationen, vilket innebär att relationen mellan

socialarbetare – klient kan vara av avgörande betydelse. Sundell & Egelund (2001) har i sin

kunskapsöversikt av barnavårdsutredningar pekat på att socialarbetarnas egna värderingar och

de arbetshypoteser som formuleras kan komma att styra både utredningen och beslutet.

Antydningar finns till att socialarbetarna snabbt beslutar sig för vilken insats som är passande

och utifrån det samlar in passande information. Det blir en selektiv insamling av information

som kommer att passa beslutet. Detta är, i allmänhet, en omedveten handling av

socialarbetarna. Men det kan leda till att ärenden handläggs olika beroende på vem som

handlägger och i vilken kommun ärendet handläggs.

Den sociala barnavården är politiskt bestämd. Socialpolitiken bestämmer om barnavårdens

utformning och genom lagar ges mål, riktlinjer och definitioner för verksamheten. Dessa
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anses vara relativt vaga och det blir upp till kommunen och arbetsplatsen att själva tolka och

definiera dessa och även forma dem så att de kan användas i den praktiska verksamheten.

Tolkningarna blir då utifrån de rådande värderingar som finns på just det stället. I en

undersökning av Sundell & Karlsson (1999) visas det även på att socialarbetarnas egna

åsikter, om hur barnavårdsutredningar och social barnavård ska utövas rent allmänt, är en

faktor som kan påverka handläggningen av ärendet. De socialarbetare som i större

utsträckning ställer sig positiva till att släkten utgör en viktig resurs, gällande att lösa

familjens problem, är mer benägna att kontakta familjens nätverk för att undersöka dess egna

resurser.

Familjerådslag är en mötesform som kan användas i samband med barnavårdsutredningar.

Denna nätverksmetod går ut på att familj och närstående, barnets nätverk, samlas för att lösa

problem som har uppstått för barn. Detta utan att socialtjänsten är närvarande. Familjerådslag

ger barnets sociala nätverk tillfälle att, gemensamt och enskilt, träffas och diskutera möjliga

insatser för hur situationen skall lösas. De kan fatta gemensamma beslut, där alla inblandade

kan känna sig delaktiga, om vilka insatser som behövs för att situationen för barnet ska bli

bättre. Dessa beslut ska dock godkännas av socialtjänsten (Klefbeck & Ogden, 2003). Om hur

vida familjerådslagen ger bättre resultat eller på annat sätt utmärker sig refererar Linderoth

(2006) till Sundell & Haeggman (1999) som konstaterade i sin uppföljning av familjerådslag

att de inte kunde se några synliga fördelar för barnen. Men de kunde inte heller se något som

talade emot att fördelar kunde finnas. Väsentligt att påpeka är att i de fall där placering

utanför hemmet blev aktuellt skedde placeringen i nästan alla fall inom nätverket då

familjerådslag hade använts. Det framkommer också att större delen av socialarbetarna har en

positiv inställning till att använda familjerådslag.

Familjehemsvård

I Sverige har det bedrivits forskning om familjehemsvården under lång tid. Sedan 1970- talet

har det kommit flera böcker och rapporter på ämnet. Barn- i kris- projektet återkommer i flera

olika forskningsrapporter och benämns som speciellt viktig för svensk fosterbarnsvård (se

bl.a. Vinnerljung 1996a; Höjer, 2001). Barn- i kris- projektet bestod av flera olika

undersökningar som belyste fosterbarnsvården i Malmö kommun under början av 1980- talet.

Här gjordes inriktningar på barnen, de biologiska föräldrarna, fosterföräldrarna och det sociala

arbetet kring fosterhemsplaceringarna vilka ledde till fem olika forskningsrapporter på

området. Resultatet från detta projekt gjorde att det relationsorienterade synsättet lyftes fram i
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svensk fosterbarnsvård när det gäller förhållandet mellan fosterbarnen och deras biologiska

föräldrar (Höjer 2001). Andersson (1995) har i sin longitudinella forskning, om ett antal små

barn (0-4 år) som placerats i dygnsvård under 1980 - 1981, gett oss viktiga kunskaper om

fosterbarnsvården. Hon pekar bl.a. på de komplexa situationer som kan uppstå i systemet

fosterfamiljen och barnets biologiska familj. Hon hävdar att det är av stor vikt att barnet

bibehåller kontakten med sina biologiska föräldrar trots att det kan innebära konflikter mellan

olika parter. Detta för bl.a. att barnet inte ska känna sig rotlöst. Andersson (1995) påtalar även

vikten av ett gott samarbete mellan socialtjänst – klient. I de fall socialarbetaren hade en mer

negativ inställning till barnets mor gick det snabbare att placera barnet utanför hemmet. Det

läggs ibland även mindre tid på de familjer/föräldrar som socialarbetaren själv anser vara

mindre hoppfulla, de är inte tillräckligt samarbetsvilliga.

Det faktum att det oftast talas om barnens mödrar är att det var vid tiden för dessa studier

övervägande dessa som fick sina barn placerade. Fäderna var ofta ute ur bilden. Detta kan ses

i bl.a. Vinterhed (1985), Andersson (1995) Vinnerljung (1996a). Orsaken till varför barn blir

placerade i familjehem varierar över tid. Vinnerljung (1996a) nämner t.ex. föräldrars

missbruk och/eller psykisk sjukdom, föräldrarna är olämpliga eller oförmögna att ta hand om

sitt barn och våld i hemmet som orsaker till placering. Vinnerljung tar även upp att enstaka

barn placeras i fosterhem på grund av sitt eget beteende. Andra områden som studerats i

svensk forskning om familjehemsvård har varit bl.a. ”Fosterbarn som vuxna” (Vinnerljung,

1996b), ”Sammanbrott i dygnsvård” (Vinnerljung m.fl. 2001). Vidare har Höjer (2001), i sin

avhandling om fosterfamiljens inre liv, studerat relationerna i fosterfamiljen som system.

Nätverksplaceringar

Släktingplaceringar och placeringar i nätverket i övrigt var fram till för några år sedan skilda

åt. I dag så går de båda alternativen under en och samma benämning då det gäller t.ex.

statistik och rapporter från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. När man ser till den svenska

forskningen som tar upp nätverksplaceringar specifikt finns det inte många som enbart

inriktar sig på detta område. Dessutom handlar de i så fall även mer om släktingplaceringar än

om andra närstående och nätverket i stort. I och med detta kommer denna framställning av

tidigare forskning i stor utsträckning ha betoning på släktingplaceringar.
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Nätverksforskning – spridd forskning

Forskningsresultat, kring att placera barn i dess nätverk, hittar man främst spridda i studier om

familjehemsvården som helhet, inte som en separat fråga (se bl.a. Vinterhed, 1985;

Andersson, 1995; Vinnerljung 1996b; Höjer, 2001; Vinnerljung m.fl. 2001; Chamberlain

m.fl.. 2006.) Detta gäller både internationell och nationell forskning. Den specifika

forskningen, kring detta, ökar internationellt i takt med att placeringarna i släktinghem

uppmärksammas och i viss mån ökar. Att placera barn i släktinghem pekar på flera fördelar,

både fysiskt och psykiskt, för det placerade barnet. Bland annat tyder det på att det kan vara

en fördel då det handlar om att bo kvar i sitt eget geografiska område. De får oftare bo kvar på

sin hemort och kan genom detta bibehålla kontakten med det egna sociala nätverket

(Vinnerljung, 1993, 1996b; Ehrle & Geen, 2002). Detta reducerar också eventuell

stigmatisering av barnet. Peters (2005) tar upp att det är väldigt lite eller knappt ingen stigma

relaterad till släktingplaceringar, vilket hjälper barnen, psykiskt och fysiskt, när det gäller att

utvecklas till friska och väl fungerade vuxna.

Att barnen får bibehålla kontakten med de biologiska föräldrarna är av stor vikt (Andersson

2002b). Enligt bl.a. Vinterhed (1985) och Vinnerljung (1993) har de barn som blivit placerade

i släktinghem mer kontakt med de biologiska föräldrarna än andra fosterbarn. Vinterhed

(1985) menar att det är lättare för släktinghemmen att upprätthålla kontakten och det är även

troligt att detta underlättar barnets identitetsutveckling.

Sofia Linderot (2006) refererar, i sin licentiatavhandling, till en artikel av Flynn utkommen

2002 där han diskuterar samarbetet mellan släktinghemmet och socialarbetaren. Flynn menar

att vid släktingplaceringar håller man informationen för sig själva inom familjen på ett annat

sätt en vad som görs i de främmande familjehemmen. Socialarbetaren måste därför jobba

hårdare för att få deras förtroende och därigenom få tillgång till informationen.

Den känslomässiga aspekten

Kerstin Vinterhed var en av de första forskarna i Sverige som gjorde en mer ingående analys

av placeringar av barn i släktinghem. Hon var inte enbart positiv till dessa placeringar.

Vinterhed (1985) tar upp att det bl.a. kan medföra känslomässiga komplikationer. Hon talar

om det ”dubbla fosterhemmet”. Barnet kan dras in i en situation fylld av lojalitetskonflikter

mellan fosterföräldrarna och barnets egna föräldrar där de själva kommer i kläm.

Fosterföräldrarna, då de utgörs av mor- och farföräldrar,  känner ibland skuld och skam för att
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det egna barnet som t.ex. missbrukar. Ibland döljs detta för fosterbarnet men i vissa fall kan

det bli så att fosterbarnet används som budbärare av konfliktstoff. Barnet hamnar i kläm

mellan t.ex. morföräldrarna och den egna modern och utnyttjas av de båda parterna i

konflikten. Här uppstår en svår lojalitetskonflikt där fosterföräldrarna dilemma är att de inte

klarar av att prioritera fosterbarnet i första hand. Barnet dras hjälplöst in i familjetragedin.

Vinterhed talar även om att fosterbarnen kan komma att vara en sorts kompensation för

tidigare misslyckanden från mor- och farföräldrarnas sida. Känslan av att de misslyckats med

sitt egna barn kan nu kompenseras. De får inte misslyckas igen. Vinterhed (1985) talar om

…missriktade uppfostringsambitioner och plågsamt överdrivna förväntningar… För att lösa

den situation, som ett ”korsdragsbarn” befinner sig i, tar vissa avstånd från eller glömmer

föräldrarna. En del barn idealiserar istället föräldrarna eller så gör de återigen revolt mot

fosterföräldrarna. Trots detta anser ändå Vinterhed att släktinghemmen har övervägande

positiva fördelar. Den största fördelen är familjegemenskapen. Att ingå i en gemenskap där

man hör hemma, barnet är inte anonym.

Att vara fosterbarnsplacerad hos släktingar kan leda till starka känslomässiga påfrestningar.

Trots detta har Vinnerljung (1996b) i sin undersökning om fosterbarn som vuxna inte sett

några signifikanta skillnader, mellan de som placerats inom släkten och de som placerats i

främmande fosterhem, när det gäller det sociala välbefinnandet som vuxna. De mår inte sämre

än andra.

Det band som finns mellan barnet och dess släktingfosterföräldrar diskuteras av Spence

(2004) i en undersökning gjord i Australien. Fosterföräldrarna talar om de psykologiska

fördelarna för barnet. Det blir mindre traumatiskt att flytta till en ny familj om det är inom

släkten. Barnet har redan en identitet i det sammanhanget, de är deras ”eget kött och blod”

och bandet mellan dem ska inte brytas. Detta får även medhåll av Peters (2005) i en

undersökning, gjord i USA, om socialarbetares tankar och attityder kring släktingplaceringar.

Att bli placerad hos släktingar hjälper även barnen att se både det bra och det sämre med sin

familj, vilket minskar risken för orealistiska fantasier om den perfekta familjen. De får en mer

realistisk syn på familjen. Socialarbetarna i Peters studie påpekar, tydligt, att denna

placeringsform leder till en mer normal levnadssituation för barnet. Släktingplaceringar

minskar risken för en ”terapijargong” De menar på att livet inte levs efter en vårdplan och

barnet kan därför få en mer normal uppväxt. Släktingarna hade även lättare för att acceptera

barnet som det var, de försökte inte att fixa det.



20

Andra faktorer som spelade in när det gällde att ta hand om sina egna släktingbarn var den

starka känslan av familjeansvar och att, i vissa fall, tidigare erfarenheter av andra former av

samhällsvård inte varit bra (Spence, 2004).

Stabilitet och sammanbrott

Placeringar i släktinghem har även visat sig vara stabilare över tid. I Vinnerljung m.fl. (2001)

studeras placeringarna av 776 ungdomar 13 – 16 år, i Sverige, som placerades utanför

hemmet någon gång under 1991. Här såg de tydligt att släktingplaceringarna hade färre

sammanbrott än andra placeringsformer. De poängterar dock vikten av att socialtjänsten inte

systematiskt ska börja övertala ambivalenta släktingar varje gång placering ska ske. Om så är

fallet, om socialtjänsten helt kravlöst skulle acceptera alla släktingar som familjehem, är det

inte säkert att placeringarna skulle ha lika låga sammanbrottssiffror. Detta talar för

släktingplaceringarna då sammanbrott leder till att barnen får flytta och därigenom blir det fler

avbrutna relationer vilket kan vara skadligt för barnet (Holtan, 2002).

Socialarbetarna

Forskningen när det gäller nätverksplaceringar har oftast varit inriktad på barnet,

fosterföräldrarna eller de biologiska föräldrarna. Det finns knappt inget att tillgå i den

nationella forskningen när det gäller socialarbetarnas arbete och attityder till att placera barn i

nätverket. Det mesta finns att hitta i USA och Storbritannien. Peters ( 2005) har studerat

socialarbetarnas attityder till släktingplaceringar. En kvalitativ undersökning har genomförts

på nio olika barnavårdsenheter, på den amerikanska landsbygden, med ca 6 socialarbetare per

enhet. Olika övningar så som rollspel, brainstorming och handledda minnesövningar om

ämnet genomfördes. Genom dessa kom socialarbetarnas positiva och negativa aspekter på att

placera barn i nätverkshem fram. Även deras egna personliga känslor om dessa placeringar

diskuterades. De negativa aspekterna var lätta att identifiera, bl.a. diskuterades det om att det

sociala arvet, vilket går från generation till generation. ”Äpplet faller inte långt från trädet”,

tron om att släktingar har lättare att stå i maskopi med exempelvis missbrukande föräldrar till

det placerade barnet. Socialarbetarna anser att släktinghemmen ibland är svårare att arbeta

med och de drar in socialarbetarna i svårt triangeldrama, vilket tar mycket dyrbar tid från

deras övriga arbete. De anser även att deras kunskaper inte var tillräckliga för att möta de

komplexa familjeförhållandena i dessa placeringar, de behövde mer träning och utbildning.
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Peters (2005) tar även upp svårigheter som har med det övergripande systemet att göra. Här

uttryckte socialarbetarna svårigheter gällande sekretessen. Vad kan de dela med sig och inte

och till vem och under vilka omständigheter? Arbetsplatsernas policy var otydliga, vilket

hindrade socialarbetarna att göra sitt arbete med släktinghemmen på ett tillfredsställande sätt.

Socialarbetarna menade också att släktinghemmen kunde vara av lägre standard än de

främmande familjehemmen och det fanns heller ingen tydlig definition om vad som var

tillräckligt bra. Vidare fanns en klar otydlighet, gällande riktlinjer, för arbetet med

släktingplaceringar, till skillnad från de främmande fosterhemmen, vilket gjorde

socialarbetarna osäkra på om de gjorde rätt eller fel. Socialarbetarens ambivalens gällande

släktingplaceringar var tydlig. Å ena sidan finns de klart positiva fördelarna för barnet, att

placeras hos släktingar, och å andra sidan de negativa faktorerna och känslorna som

socialarbetarna själva kände. Peters (2005) resultat får stöd av bl.a. en kvantitativ

undersökning gjord på 261 socialarbetare i Minnesota av Beeman & Boisen (1999), vilken

gav liknade resultat.

Socialarbetare i Sverige
Linderot (2006) har undersökt socialtjänstens handläggning av placeringar i nätverket. Hon

tar även upp lagstiftning och attityder kring detta. Hon fokuserar på socialtjänstens skyldighet

att överväga placering hos anhöriga och andra närstående när ett barn behöver placeras

utanför det egna hemmet. Via lagändringen, som infördes 1999 där formuleringen ändrade

från bör överväga till skall överväga, ville politikerna att socialtjänsten skulle undersöka

möjligheten att placera barnet i det egna nätverket i större utsträckning än tidigare. Här menar

Linderot att det inte skett någon nämnvärd ökning.

Däremot anser Linderot (2006) att det skett ett perspektivbyte hos socialarbetarna när det

gäller inställningen till att placera barnet hos släktingar. Det finns än mer positiv inställning

till släktingplaceringar idag än för tio år sedan då socialarbetarna var mer skeptiskt inställda

till detta, vilket Peters (2005) också menar. Men trots den positiva inställningen finns det

farhågor, hos socialarbetarna, att negativa mönster förs vidare från generation till generation

och att släktingar inte har förmågan att sätta gränser gentemot de biologiska föräldrarna på

samma sätt. Vidare behöver inte den positiva inställningen, hos socialarbetarna, leda till att

förutsättningarna för att överväga en placering i nätverket ökar. Kunskapen om nätverket

måste finnas, vilket Linderot (2006) menar är bristfälligt. Bristerna ligger i att socialarbetarna

inte har tillräcklig kunskap om nätverkets intensitet och struktur i många fall. I enbart hälften
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av de fall som hon undersökte hade man undersökt nätverket tillräckligt och i vissa fall hade

man bara frågat ”pliktskyldigt” om det fanns någon i nätverket. Detta på grund av att man

ansåg sig veta att det inte fanns resurser i nätverket. Det framkom att det fanns både brister

gällande kunskapen om nätverket kring den enskilde och dokumentationen av detta. Men

studien visade också att många grupper som är föremål för socialtjänsten har ett begränsat

nätverk.

Dessutom behövs det tittas i barnets nätverk, inte bara i föräldrarnas, då det kan se annorlunda

ut. Linderot (2006) menar att det är ovanligt att barn placeras hos annan närstående än släkt

och att dessa personer kan finnas i barnets nätverk, exempelvis en lärare. Om socialarbetarna

utökar att söka även i barnets nätverk, menar Linderot (2006), skulle de finna fler möjliga

personer som har betydelse för barnet.

Vidare menar Linderot (2006) att lagen inte skiljer på släktinghem och ”främmande”

familjehem, vilket inte stämmer i praktiken. Hon menar att kraven för att bli godkänd som

familjehem är lägre och så även den ekonomiska ersättningen jämfört med andra familjehem.

Ett annat dilemma är att dessa familjer inte har samma förutsättningar då vissa släktingar har

känt sig pressade att ta hand om barnet. Deras relation till de biologiska släktingarna förändras

och de har heller inte heller samma kontakt med socialtjänsten som andra familjehem.

Linderot (2006) trycker på vikten av att göra en allsidig och noggrann utredning där man vid

varje placering måste tänka på det enskilda fallet och ”barnets bästa”. Det är inte säkert att en

nätverksplacering är bra för barnet bara för att det finns släktband. De måste också ta hänsyn

till andra faktorer som vilken position släktingen har till de biologiska föräldrarna. Hon menar

att utredningsarbetet kan liknas vid ett pussel där alla bitar slutligen måste passa in.

5. Socialarbetarnas arbete med nätverksplaceringar

Vi har intervjuat åtta personer (fortsättningsvis benämnda respondenter) från sex olika

kommuner, vilka ligger i fyra olika län. Fem av dessa personer arbetar som

familjehemssekreterare vars arbetsuppgifter är utredning och rekrytering av familjehem. Två

arbetar med barnavårdsutredningar där de i första hand hjälper familjer som har det svårt i sin

föräldraroll, av olika anledningar, eller där de måste initiera ett omhändertagande av barn,
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antingen på frivillig väg eller via tvångsomhändertagande. En av respondenterna arbetar som

metodstödjare, vilket innebär att hon arbetar med att ta fram riktlinjer om vem som ska göra

vad vid familjehemsplaceringar. Dessutom är hon familjerådsansvarig sedan ett halvår

tillbaka. Respondenterna är utbildade socionomer och är mellan 28 och 64 år. Deras

arbetserfarenhet inom yrket ligger mellan 4 och 40 år och båda könen finns representerade.

Vi kommer i detta kapitel att redovisa resultat och analys. Vi har delat upp empirin i olika

teman, vilka utgår från vår intervjuguide (se bilaga 2). Vidare har vi lagt in citat, med

kursiverad stil, från respondenterna, i löpande text. De olika teman som tas upp är:

• Metoder och rutiner, allmänt.

• Metoder och rutiner, nätverket.

• Attityder.

• Forskning, lagar och mer kunskap.

Metoder och rutiner, allmänt

De kommuner, som är representerade i detta arbete, är relativt stora och är därför uppdelade i

en familjehemsgrupp och en barnutredningsgrupp. Dock är gränserna för arbetsuppgifterna

mellan dessa olika tydliga från kommun till kommun. Vissa har väldigt tydliga riktlinjer där

exempelvis barnutredarna gör utredningen kring barnet för att sedan flytta över ärendet till

familjehemsgruppen om de kommer fram till att en placering i familjehem behöver göras.

Familjehemsgruppen söker därefter upp ett lämpligt familjehem som matchar barnets behov i

den utsträckning som är möjligt. Det finns också exempel på arbetsplatser där gränserna inte

är lika tydliga. De är mer flytande och i vissa fall otydliga. Här finns exempel där

utredningsgruppen utreder och lämnar eventuellt förslag på placering till

familjehemssekreterarna som då tar vid och utreder eller ger förslag på passande befintligt

familjehem. Därefter sker matchningen tillsammans med utredningsgruppen som i sin tur ger

förslag på var placeringen kan ske. I dessa fall har familjehemsgruppen endast ansvar för

rekrytering och utredning av familjehemmen.

Annat som skiljer kommunerna åt är vilka/vem som har ansvar för de olika berörda parterna. I

en del kommuner har familjehemsgruppen ansvar för alla tre parter; familjehemmet, det

placerade barnet och de biologiska föräldrarna. I andra kommuner har utredningsgruppen

ansvarat för de biologiska föräldrarna och de har i vissa kommuner även uppföljningsansvaret
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för det placerade barnet, i vissa fall tillsammans med en familjehemssekreterare. Detta kan

som synes se väldigt olika ut kommunerna emellan och socialarbetarna menar själva att det

ibland är otydligt var gränserna går när det gäller ansvarsområdena. Så här säger en av

familjehemssekreterarna om uppdelningen mellan de olika grupperna: Det är nog inte

kristallklart för oss heller. Det kan ju dyka upp ärenden som inte riktigt passar i den mallen

ändå. Då får vi ändå göra som vi tycker är bäst då.

De olika arbetsuppdelningarna på kommunerna kan liknas vid olika system, där

familjehemsgruppen och barnutredargruppen är separata system. Dessa system påverkar både

varandra och påverkas av de system som finns i övrigt, både subsystem och överordnade

system. Lundsbye m fl (2005) menar att detta är en komplex process där de varken finns

början eller slut. För att skydda systemens differentiering och olika funktioner behöver det

finnas gränser som definierar vem som tillhör dessa system och vilka uppgifter de har. På

kommunerna är det inte alltid tydligt var gränserna går och respondenterna menar att det

ibland får göra det som de anser bäst just då. Detta kan tolkas som att gränserna mellan de

olika systemen är otydliga, vilket kan leda till förvirring för de inblandade parterna.

Dock finns det i alla kommunerna ett samarbete mellan grupperna där de arbetar parallellt för

att främja att tiden mellan utredning och placering ska gå så fort som möjligt och att

familjehemssekreterarna, det berörda barnet och dess familj ska lära känna varandra på ett

tidigt stadium. Familjehemssekreterarna tar del av utredningen som gjorts av barnutredarna

för att få information om barnets ursprung och dess behov. Detta för att de ska kunna göra en

så bra matchning som möjligt med det framtida familjehemmet.

I förhållande till individen, exempelvis ett barn som är under socialtjänstens utredning,

befinner sig socialtjänsten på en mesonivå. Socialarbetarna är en mellanhand där de ska

interagera mellan barnets olika microsystem, såsom hemmet, skolan mm. Detta arbete är

nödvändigt för socialarbetarna eftersom de behöver få en inblick i barnets livssituation för att

se om de behöver sätta in några insatser och i sådana fall vilka. Systemteorin betonar just

vikten av att se till helheten istället för att fokusera på olika mindre delar.

Respondenterna menar att det egna handlinsutrymmet, vad de själva kan påverka inom

ramarna för lagarna, arbetsplatsens riktlinjer och val av metoder vid barnutredningarna och i

valet av insatser, även styrs av yttre faktorer som övergripande lagar, kommunens ekonomi
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mm. De metoder som används, i arbete, är exempelvis familjerådslag, där de kan fånga upp de

eventuella resurser som finns i nätverket, och Kälvestensmetoden1 för att utreda eventuella

familjehem. Handlingsutrymmet påverkas även av arbetskamraternas åsikter och klientens

egen vilja att samarbeta i utredningen. Detta innebär att det inte bara är systemet kring barnet

som socialarbetaren behöver ta hänsyn till. De behöver även ta hänsyn se till de överordnade

systemen, såsom lagar mm, vilka har stor påverkan på de underordnade systemen, som t.ex.

barnutredningsgruppen.

Metoder och rutiner, Nätverket

Hur inventeras nätverket ?

De rutiner som används för att undersöka de resurser som kan finnas i nätverket består av att i

första hand väcka frågan hos vårdnadshavaren om det finns någon i nätverket som de anser

kan vara lämpliga som resursförstärkning i den aktuella situationen. Flera av kommunerna

använder sig av familjerådslag för att samla de resurser som finns runt barnet.

Detta är djupt förankrat i en del kommuner där det också finns lång erfarenhet kring

nätverksarbete: Jag tycker att det sitter i ryggmärgen. Det har vi alltid jobbat med här. Vår

utgångspunkt har alltid varit att först titta i nätverket.

I andra kommuner förekommer det i mindre utsträckning: Tanken är att man ska ha

familjerådslag i alla ärenden. Nu förekommer inte det men det är vad jag skulle önska. I de

kommuner som familjerådslag inte används är det upp till dem som utreder ärendet kring

barnet att inventera nätverket. I dessa kommuner verkar det inte heller finnas några

organiserade rutiner kring detta utan socialarbetarna arbetar efter egna upparbetade rutiner

och metoder som har vuxit fram ur den individuella erfarenhet som kommit genom åren.

Trots detta är respondenterna väl medvetna om lagens intention kring att, i första hand,

undersöka nätverket kring barnet. De menar också att alla förslag som vårdnadshavaren ger

måste undersökas för att se om dessa är möjliga för fortsatt utredning: Vi gör inte så att vi

utreder ett par i nätverket och underkänner eller godkänner utan vi utreder de vi så att säga

tror på. Gemensamt för alla kommuner är dock att de vill utveckla möjligheten att använda

sig av familjerådslag i framtiden.

                                                          
1 Är en djupintervju för att utreda framtida familjehems lämplighet, utarbetad av Anna-Lisa Kälvesten.
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Andersson (1995) menar att det handlar, till stor del, om den enskilda socialarbetarens

bedömning av situationen och deras relation till klienten. Detta kan ha en avgörande betydelse

för vilken riktning ärendet tar, i detta fall vilken typ av placering. Sundell & Egelund (2001)

menar också att ärendena handläggs olika beroende på vilken kommun och socialarbetare som

är involverade i ärendet. Vidare tar Linderot (2006) upp socialtjästens skyldighet att överväga

placering i nätverket, vilket våra respondenter är medvetna om. I avhandlingen framkommer

det också att nästan alla barn, där familjerådslag använts, har blivit placerade i nätverket.

Linderot (2006) menar även på att socialarbetarnas inställning till nätverksplaceringar har

blivit positivare om man jämför deras inställning för tio år sedan.

Vidare finns det svårigheter att få kunskap om nätverket på grund av att vårdnadshavaren

tackar nej till familjerådslag eller att denne undanhåller delar av nätverket av olika

anledningar, exempelvis på grund av konflikter till vissa släktingar. I vissa fall ställs inte ens

frågan om familjerådslag på grund av att det kan vara risk för barnet, av någon anledning, att

placeras där, exempelvis hedersrelaterade fall där ett barn riskerar att bli misshandlat eller

dödat. Detta gör att det inte är säkert för barnet att involvera släkten då de ofta kan ha samma

värderingar som vårdnadshavaren: Man kan inte glömma att värderingar och traditioner

betyder mycket. Man skyddar inte en flicka som är mordhotad om man placerar henne hos en

farbror.

Linderot (2006) menar att det är viktigt att det görs en noggrann utredning där man i varje

placering tänker på det enskilda fallet och ”barnets bästa”. Det är inte säkert att en

nätverksplacering är av godo i alla fall. Socialarbetarna måste ta hänsyn till andra faktorer,

exempelvis vilken position släktingarna har till de biologiska föräldrarna.

Hur djupt inventeras nätverket?

Det är dock inte bara släktingar som omfattas i nätverket utan det kan vara en granne, lärare,

kontaktfamilj och så vidare. Det är vårdnadshavaren som bestämmer vilka som ska ingå i

deras nätverk. Om socialarbetarna själva vet om någon som inte nämnts kan de själva fråga

om dessa personer skulle kunna vara aktuella. Hur djupt nätverket inventeras beror på

socialarbetarens benägenhet att utreda möjligheterna kring detta. De kan exempelvis nöja sig

med svaret att det inte finns någon eller också kan de välja att gå vidare med mer utförliga

frågor om släkten eller andra närstående som exempelvis dagmamma, granne och så vidare:

Det är inte så att man bara ställer frågan en gång. Utan man kommer tillbaka till det och ber
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att de ska fundera på det. Så det är en process i det där, tänker jag. Det som är mest

framträdande när det gäller hur djupt nätverket inventeras är att socialarbetarna frågar

vårdnadshavaren om vilka som finns och de svar som dem får går de vidare med: Finns det

ingen som man kan se som lämplig överhuvudtaget bara på en allmän översikt och

vårdnadshavaren har inget att komma med då gör man ingen djupare inventering mer än så.

Linderot (2006) menar att socialarbetare, i många fall, inte har tillräcklig kunskap om

nätverkets intensitet och struktur. Dessutom är det vanligt att de som är föremål för

socialtjänsten har ett begränsat nätverk. Vidare menar hon att socialarbetarna behöver titta i

barnets nätverk, vilket kan se annorlunda ut än förälderns/föräldrarnas. Det kan exempelvis

vara en lärare eller kontaktperson som står barnet nära och som skulle kunna tänka sig att bli

familjehem.

För att ha en utgångspunkt för individen, barnet i detta fall, kan Bronfenbrenners

utvecklingsekologiska modell, som Andersson (2002a) tolkar, vara till nytta. I denna modell

befinner sig barnet, i ett sammanhang där det påverkas av olika nivåer, vilka omsluter

varandra. Här betonas vikten av att studera samspelet mellan barnets biologiska och

miljömässiga förutsättningar. Dessutom menar Andersson (2002a) att den ekologiska

systemteorin utgår från att se barnet som en aktivt handlande resurs, vilket leder till att barnet

inte tappas bort.

Är nätverket bra nog?

När det väl är dags för utredning av eventuella nätverkshem görs den av

familjehemssekreterarna. Kommunerna använder sig av Kälvestensmetoden, som i vissa

kommuner har omarbetats och anpassats för att utreda släktinghem, andra närstående och för

familjer med invandrarbakgrund. Denna omarbetning har då gjorts i samarbete med en

psykolog som har lång erfarenhet av metoden. Några av respondenterna har en bestämd

uppfattning om att nätverkshem utreds på samma sätt som externa familjehem och att kraven

är detsamma på alla typer av familjehem. Detta anser de viktigt för att placeringarna ska bli

lyckade och att det inte ska behöva göras en omplacering i framtiden på grund av att

utredningen kring familjen var bristfällig. Denna uppfattning stämmer inte överens med de

övriga respondenternas svar som ger en entydig bild av att det ställs lägre krav på

nätverkshem, framförallt när det gäller släktinghemmen. Detta visades på så sätt att familjerna
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kan ha lägre ekonomisk standard, finnas i olika register i större utsträckning och de är inte

alltid heller så välfungerande som respondenterna, i vår studie, skulle önska. Detta legitimeras

genom att en placering i det egna nätverket har så pass stora fördelar, på grund av att barnet

får vara i sitt naturliga sammanhang, där det inte behöver omskapa sin identitet:

Det är mycket med det här att man får se mellan fingrarna. Ja, det är ännu mer påtagligt med
det här med invandrarbarn som kommer och som bor hos släktingar. Det är verkligen att
beteckna som ett familjehem och de ska ju ha samma utredning. Där tror jag att man får titta
väldigt mellan fingrarna. Där är det kanske familjer som har egna bekymmer, men här har
man ett släktingbarn som bara är något år gammalt eller ett par år gamla eller vad de nu kan
vara. Vars enda trygghet är att vara där. Då har det kanske fått åka hit alldeles ensam.
Alltså, hur mycket ska man utsätta ett litet barn i det läget då? Sen kanske det inte alls är
optimalt egentligen. För det är, makarna kanske är för gamla eller de kanske har så mycket
andra bekymmer med sina barn eller vad det kan va för någonting. Så egentligen kanske man
inte tycker det är alls är passande men vad har man att välja på Det kanske är det bästa i
nuläget. Det här med språket. Var ska vi hitta någon arabisktalande eller vad det ska va. En
arabisktalande svensk familj. Alltså, vad vi tycker är normalt så att säga. Det får man noga
diskutera. Det kan vara jätte jobbigt tänker jag. Det är jätte svåra beslut det här. Gör vi rätt
eller gör vi fel, det finns inget svar.

I Peters (2005) undersökning framkom att det kunde vara lägre standard på släktinghem

jämfört med andra familjehem. Det fanns heller ingen tydlig definition av vad som var

tillräckligt bra och heller inga klara riktlinjer för hur arbetet skulle utföras när det gäller

släktingplaceringar. Detta, menar Peters (2005), leder till osäkerhet hos socialarbetarna om de

gör rätt eller fel. Enligt Vinnerljung (1993) är det även viktigt för barnet att bibehålla

kontakten med de biologiska föräldrarna. Detta för att underlätta barnets identitetsskapande

och dess utveckling, vilket är lättare om barnet befinner sig hos släktingar då dessa befinner

sig nära de biologiska föräldrarna.

Det handlar hela tiden om bedömningar och respondenterna menar att det är svårt att veta vad

som är bäst för barnet. De kan bara göra det som de tror är bäst utifrån de förutsättningar som

finns i det specifika ärendet. De diskuterar den eventuella placeringen i sin arbetsgrupp och

med chefen, vilket gör att de inte är helt ensamma om förslaget som ska ges till

socialnämnden för vidare beslutet i ärendet. Annat som av flera socialarbetare betecknats som

speciellt svårt vid utredningen av släktinghem är samarbetet mellan dem och släktinghemmen.

Släktingarna kan ha svårt att förstå varför de måste utredas över huvud taget. Det krävs ibland

mycket motivationsarbete från socialarbetarens sida för att få dem att förstå varför även de
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måste utredas. Är släktingarna inte samarbetsvilliga kan det leda till att utredningsarbetet

försvåras.

Vinnerljung m fl (2001) såg tydligt i sin studie att släktingplaceringar hade färre sammanbrott

än andra placeringsformer. Trots detta menar de att det är viktigt för socialtjänsten att inte helt

kravlöst accepterar släktingar som familjehem bara för att sammanbrottsiffran är lägre på

denna typ av placering. Skulle socialtjänsten systematiskt börja övertala ambivalenta

släktingar är det inte säkert att denna siffra skulle vara annorlunda än placeringar i främmande

familjehem.

Insynen i nätverkshem

När det gäller insynen i släktinghemmen görs det ingen skillnad från socialarbetarnas sida. De

menar att det är deras skyldighet att få det att fungera. De har ett ansvar att följa upp alla

placeringar var sjätte månad. Däremot menar socialarbetarna att det, i vissa fall, kan vara

svårare med insynen i vissa släktinghem:

 Jag har upplevt att släktinghem kan vara jobbigare än externa familjehem. De stänger oss
ute och följer inte uppgjord planering. De underlättar inte för barnet att träffa sina biologiska
föräldrar. Det kan låta jätte fint innan, att de ska göra det och det. De tycker att vi ska hålla
oss borta och de har sågat föräldrarna. Så kan det vara.

En annan aspekt kan vara släktinghemmets lojalitet gentemot barnets vårdnadshavare och

nätverket i övrigt. Vilket kan leda till att det blir svårare för dessa familjehem att informera

socialtjänsten när det är något som inte fungerar eller som inte har varit riktigt bra. Det kan

vara svårt att lämna ut de biologiska föräldrarna: Jag kan tänka att det kan vara svårt att tala

om att ”Jag tror att min dotter var full vid förra umgänget”. All information kommer inte

alltid fram. Flera av respondenterna påpekar även att de inte ser så stora skillnader mellan

nätverkshemmen och de externa familjehemmen: Insynen blir vad man själv gör den till. Man

har ett eget ansvar.

Linderot (2006) menar att släktingar inte har samma förmåga att sätta gränser gentemot de

biologiska föräldrarna. Payne (2002) tar upp olika system som måste tillgodoses för att hjälpa

individen, i detta fall barnet. Det är inte bara de informella systemen, såsom familj, vänner

mm, som har betydelse för barnet. Hänsyn måste också tas till de samhälleliga systemen, som

exempelvis socialtjänsten. Socialarbetarna kan fungera som en länk mellan dessa system för

att ge barnet så bra förutsättningar som möjligt att anpassa sig till den nya miljön som barnet
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nu ska befinna sig i. Socialarbetarna behöver studera strukturerna kring barnet för att kunna se

till helheten. En förändring i ett system leder till förändring i ett annat, det blir som ringar på

vattnet. Detta är ett komplext arbete där många faktorer måste tas i beaktande för att utgången

ska bli så bra som möjligt för de barn som behöver placeras utanför det egna hemmet.

Stödet till familjehem/nätverkshem

Alla respondenter menar att alla typer av familjehem erbjuds samma stöd i form av

exempelvis handledning. De ser inte heller att det är någon större skillnad när det gäller stöd

till nätverkshem jämfört de externa familjehemmen. De menar att de som ber om hjälp får det.

Dock menar, en del av respondenterna, att nätverkshemmen är mindre benägna att be om stöd.

Anledningen till detta diskuteras av en av respondenterna, där aspekter lyfts fram gällande

bl.a. att släktighemmen kan känna sig mer ensamma på grund av att de inte har något yttre

stöd, till skillnad från vanliga familjehem som har organisationer där de arbetar ihop och

ställer krav på socialtjänsten. Dessutom kan också tidigare kontakter och erfarenheter vara ett

hinder för släktinghemmen att ta kontakt med socialtjänsten. Det kan bli en belastning att ha

denna kontakt för att de är rädda att bli ifrågasatta, menar respondenten. Det kan vara så att

det är mer accepterat att be om hjälp om man är ett externt familjehem. Linderot (2006)

refererar till Flynn som menar att släktinghemmen håller informationen för sig själva på ett

annat sätt en vad som görs i främmande familjehem. Detta innebär att socialarbetarna behöver

arbeta hårdare för att få deras förtroende och därigenom få tillgång till informationen.

Vilket stöd som behövs är väldigt individuellt, menar respondenterna. Det finns många

externa familjehem som, även de, anser att de sköter sig bäst själva och därför inte behöver

något stöd. Linderot (2006) menar att det ändå finns skillnader, trots att lagen inte skiljer på

släktinghem och ”främmande” familjehem. Släktingar har ofta inte samma förutsättningar då

vissa har känt sig pressade att ta hand om barnet. Deras relation till de biologiska släktingarna

förändras och de har inte heller samma kontakt med socialtjänsten som andra familjehem.

Det ekonomiska stödet kan också skilja sig åt mellan ett externt familjehem och ett

nätverkshem, vilket även Linderot (2006) påstår. Detta kan innebära att ett nätverkshem

enbart får omkostnadsersättning och inget arvode eller lägre ersättning i stort. Som orsak till

detta uppger en av kommunerna att det kunde bero på att barnet, främst tonåringar, redan bor i

familjen. De har placerat sig där själva och familjen har gått med på att de får bo där. Detta är

inget alternativ som socialtjänsten i normala fall skulle godkänna men att flytta tonåringen
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anser de kan bli svårt att motivera och konsekvenserna skulle kunna bli förödande: För att

flytta på en tonåring som har bestämt sig för att ”här ska jag bo”, till en främmande familj,

är ju lönlöst! En kommun uppger att även ersättningen, generellt, var lägre till

släktinghemmen. När det gäller den ekonomiska ersättningen i helhet använder sig alla

kommunerna av Svenska kommuner och landstings (SKL) rekommendationer och de flesta

uppger att de inte gör några åtskillnader mellan nätverkshemmen och de externa

familjehemmen. Det som kan skilja är omkostnadsersättningen som är individuell och

bestäms utifrån barnets behov och problematik. Det skiljer sig alltså åt mellan alla olika typer

av familjehem.

Attityder

De bra kontra de dåliga sidorna

Alla respondenter uppger att de är positivt inställda till att göra placeringar i barnets nätverk

och då främst när placeringen sker hos släktingar. Detta framkommer även av Peters (2005

och Linderots (2006) undersökningar. Linderot (2006) menar att det är ovanligt att barn

placeras hos annan närstående än släkt och även om lagen inte särskiljer nätverksplaceringar

så görs det i praktiken. Då det är släktingplaceringarna som här anses ha störst fördelar.

Respondenterna poängterar och är väl medvetna om att de i första hand ska placera barnet i

dess nätverk om det är möjligt. Men de förtydligar att de alltid måste gå på vad som är bäst

för barnet, vilket i vissa fall kan innebära att inte placera i dess nätverk:

Det är viktigt att man inte låser sig blind i nätverket, att det skulle vara den bästa lösningen.
Det behöver inte alls vara så. Det är farligt att man har så att man ska placera i nätverket till
varje pris. Då kan det verkligen bli så att det inte blir så mycket kvalitet i placeringen.    

En positiv aspekt som alla respondenterna ser med nätverksplaceringar är att barnet befinner

sig i en känd miljö och är kvar i sitt sammanhang, vilket leder till att barnet blir tryggare.

Respondenterna menar att barnet får en naturlig tillgång till sina rötter och sin historia, vilket

underlättar barnets identitetsutveckling:

 I vanliga familjehem kan det bli ganska tufft. Åtminstone när barnet kommer upp i tonåren
och får de här identitetsfunderingarna. Det kommer fram till att de inte hör till sitt
familjehem. ”Ni är inte min mamma och pappa och ni har inte med mig att göra.” Om det då
är i ett släktinghem blir det helt annat. Annars så kan det bli så stort, just i puberteten, i den
bemärkelsen ”vem är jag?” Då blir det ju dubbelt.
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Vinterhed (1985) ser familjegemenskapen som släktinghemmens stora fördel. Att inte vara

anonym, att ingå i en släktgemenskap där man utan tvekan hör hemma är en viktig faktor för

vidare utveckling i livet.

Att barnet är placerat hos släktingar kan som sagt vara av stor vikt för barnets fortsättning i

livet. Att barnet är nära sin familj kan minska risken för överdrivna fantasier om föräldrarna.

Det hjälper dem att se verkligheten: Även om de varit tredje person under uppväxten så har

de inte varit fantasier. Man har haft en bild av dem. Enligt Peters (2005) hjälper

släktingplaceringar barnen att se både det bra och det sämre med sin familj och detta gör att

de får en mer realistisk syn på familjen och familjelivet. Respondenter talar om att blod är

tjockare än vatten. Banden mellan barnen och dess föräldrar är oerhört starka. De dras till

varandra nästan oavsett omständigheterna: Oavsett hur föräldrarna har varit så dras man till

dem och föräldrarna drar i barnet. Alltså man vill dit. Man har delarna, man har identiteten.

Klefbeck & Ogden (2003) framhäver att i varje utvecklingsstadie har barnets microsystem en

optimal storlek. Microsystemet kan vara för stort och det kan vara för litet. När ett barn

placeras hos släktingar så finns det kvar i ett system som redan är känt sedan tidigare. Trots

att de gamla systemen rubbas och förändras, vid dessa placeringar, kan det ändå vara lättare

att finna jämvikt. Det är viktigt att systemen balanseras så att det tar vara på barnets behov.

När placering sker i släktinghem ger det stora fördelar för barnets inre välbefinnande. Att vara

kvar i sitt kända microsystem ger barnet fördelar när det gäller den emotionella utvecklingen.

Fler av respondenterna menar att släktingar är mer känslomässigt engagerade i barnet och

därför blir det lättare att arbeta med kontakten till de biologiska föräldrarna. Det finns helt

enkelt en mer naturlig närhet till föräldrarna. En av respondenterna förklarar detta så här: Man

kanske tappar det om man placeras externt. Men nu finns de naturligt där, vid högtider och

så. De är ju fortfarande en naturlig del av släkten. Vinterhed (1985) menar att det är lättare

för släktinghemmen att upprätthålla kontakten med de biologiska föräldrarna då

fosterföräldrarna i dessa fall ofta har egna motiv. Kontakten upprätthålls inte enbart för

barnets skull utan även för deras egen skull. Vissa respondenter menade också på att det blir

lättare att arbeta tillbaka barnen till de biologiska föräldrarna när de är placerade i ett

släktinghem. Andersson (1995) såg, i sin uppföljning efter tio år, att de barn som då hade

flyttat hem till sina biologiska föräldrar var de barn som hade bott i familjehem där kontakten
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mellan familjehmmet, de biologiska föräldrarna och socialarbetarna hade fungerat väldigt bra.

Av dessa var hälften släktingplaceringar.

Nätverksplaceringarna kan också bli mindre dramatiska för barnet och de biologiska

föräldrarna. Detta menar respondenterna i vår studie kan bero på att de biologiska föräldrarna

själva har föreslagit den aktuella släktingen och därför är mer positiv till placeringen. Hur

goda utvecklingsmöjligheter barnet har hänger ihop med att det finns en kontinuitet och

närhet i relationerna. Ett gott samspel mellan systemen är viktigt för barnens utveckling.

Även om alla respondenterna är positiva till att placera barn i nätverket så påvisar de även att

det finns svårigheter, mer negativa aspekter, med en sådan placering. De största svårigheterna,

menar respondenterna, handlar om de lojalitetskonflikter som kan uppstå, främst i

släktinghemmen: Lojaliteten, svårigheten för släktinghemmet att se barnet, att prioritera

barnet. /…/ Det är något vi pratar om mycket, vem det är fokus på. Det kan vara svårt, menar

respondenterna, för släktinghemmen att ha fokus på- och prioritera barnet och dess behov

samtidigt, då fosterföräldrarna består av mor- och farföräldrar, även t.ex. den egna dottern,

barnets mor, behöver mycket stöd och hjälp på grund av missbruk eller dyl. Det finns risker

för att barnet hamnar i mitten av svåra konflikter mellan t.ex. modern och mormodern.

Vinterhed (1985) talar om det ”dubbla fosterhemmet” där barnet dras in i en situation fylld av

lojalitetskonflikter mellan fosterföräldrarna och barnets egna föräldrar och där de själva

kommer i kläm. Barnet blir ibland budbärare av konfliktstoff och det utnyttjas av de båda

parterna i konflikten. När de olika systemen inte är i balans finns det risk för att barnet utsätts

för olika missförstånd och konflikter. När det gäller släktingplaceringar och de

lojalitetskonflikter som ibland präglar samspelet mellan de olika microsystemen, kan detta

tala mot denna placeringsform. Klefbeck & Ogden (2003) talar om att ett balanserat

microsystem kännetecknas bl.a. av en frånvaro av allvarliga värdekonflikter. I de familjer som

dessa finns kan det vara svårare för systemet att finna jämvikt så att barnet får bra

förutsättningar för att utvecklas.

Respondenterna menar att släktinghemmens lojalitet ibland går isär. Det är flera olika parter,

socialtjänst, biologiska föräldrar och andra släktingar, som har åsikter om vad som är bäst för

barnet. Det kan bli svårt för släktinghemmen att hantera detta: Vad händer om den biologiska

föräldern ändrar sig och vill ha tillbaka barnet och vi säger: ”nej, det ska bo kvar där”. Det
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kan bli lojalitetskonflikter där. Vad händer om de blir ovänner med halva släkten?

Respondenterna talar om att mor- och farföräldrar även kan känna skuld för det egna barnets

misslyckande. Genom att ta hand om barnbarnet kan den egna känslan av tidigare

misslyckande kompenseras enligt Vinterhed (1985). Vinterhed (1985) talar om missriktade

uppfostringsambitioner.

En annan negativ aspekt som respondenterna tar upp är det att man ibland får se mellan

fingrarna, svårigheterna med de lägre kraven på släktinghemmen. Så här säger en av

respondenterna gällande detta: När är släktinghemmen tillräckligt bra, var går gränsen för

när vi inte ska se mellan fingrarna även om det är någon i nätverket som vill och så? Det är

ett konstant övervägande av för och nackdelar menar respondentyerna:

Det är ju de positiva och negativa aspekterna. Det kan ju också vara så att om halva sidan av

släkten är jätte positiva, säg att mamman är jätte positiv till att mormodern ska ta hand om

barnet och pappan, i sin tur, inte vill det. Det är ju sådant man också får ta med. Hur blir det

då med barnets relationer till pappan om barnet ska bo hos mormor som pappan avskyr. Kan

det då vara så att de i sin tur smutskastar pappan och hans släkt. Sådana aspekter får man ju

ha med. Det kan ju påverka, helt klart! Det kanske är bättre med någon neutral person.

Detta måste göras så att inte, för barnet, viktiga personer tappas bort. Att inte placera hos

släkting kan även leda till att kontakter och relationer barnet har till människor i sitt nätverk

inte bryts. Relationerna kan bibehållas genom att familjehemmet består av en, för nätverket,

neutral part

Respondenterna påpekar tydligt att de alltid noga diskuterar och överväger de enskilda fallen

där man kan vara tvungen att eventuellt sänka kraven på fosterfamiljen. De tycker även att det

är nödvändigt att diskutera fallen med medarbetarna på arbetsplatsen. Linderot (2006) hävdar

vikten av en allsidig och noggrann utredning vid varje placering där barnets bästa är fokus och

där hänsyn måste tas till andra faktorer som t.ex. vilken position släktingen har till de

biologiska föräldrarna och om barnets nätverk är synonymt med föräldrarnas.

I de två kommuner, där respondenterna inte arbetar med familjehemsutredningar anser man

att det var väldigt viktigt att det ställdes samma krav på släktinghemmen som på övriga

familjehem. Detta för att minska risken för en eventuell omplacering och att trygga barnets
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bästa. Dock har forskning visat att släktingplaceringar ger färre sammanbrott av vården

(Vinnerljung 1996a; Vinnerljung m.fl. 2001) och av den anledningen är det en stabilare

vårdform som inte är lika skadligt för barnet då fler avbrutna relationer, enligt Holtan (2002),

kan var skadligt för barnen. Klefbeck & Ogden (2003) menar att om barnet ofta får flytta kan

microsystemet bli för stort. Barnet får inte möjlighet att skapa de varaktiga kontakter med

medlemmarna i systemen som krävs för en optimal tillvaro. Det blir för många människor att

förhålla sig till för barnet.

Samarbetet

 Några av respondenterna uppger även svårigheterna i samarbetet mellan socialtjänsten och

släktinghemmen som negativt. Många gånger anser inte släktinghemmen att de behöver ha

någon fortsatt kontakt med socialtjänsten, de klarar sig bäst själva. Det bli svår jobbat, menar

respondenterna, och man får lägga ner mycket tid på att motivera och försöka få

släktinghemmet att förstå varför man behöver ha den insyn man ska ha: Dom struntar i vad

man säger i mellan åt. Det kan vara så att de inte vill ha någon kontakt med oss alls, men så

ar det absolut inte i alla fall. Detta resonemang hittar vi även i Peters (2005) och Beeman &

Boisens (1999) resultat. Det kan vara svårare att få ett bra samarbete mellan socialarbetarna

och släktinghemmen. Släktinghemmen delar inte med sig och söker inte kontakt i samma

utsträckning som externa familjehem. För att få kontakten med släktinghemmet att fungera så

bra som möjligt är det extra viktigt att var tydlig med att det är ett uppdrag, för kommunen,

som de utför. En respondent talar om att det kanske krävs ett annat sätt att närma sig

släktinghemmen: Det kanske behövs ett annat sätt att arbeta på: Det krävs mer motivation för

att få dem att känna att det är bra att ha socialtjänsten med sig. Linderot (2006) refererar till

Flynn som säger att socialarbetaren måste jobba hårdare för att få släktinghemmens

förtroende och därigenom få tillgång till informationen.

Även Peters (2005) diskuterar om att det krävs ett annat sätt att arbeta på när det gäller

släktinghemmen. Han anser att det är viktigt att hitta nya former för motivations- och

stödarbete när det gäller släktinghemmen då dessa inte kan likställas med de externa

familjehemmen. Det är viktigt att socialarbetarna är medvetna om detta. Här handlar det om

interaktionen på mesonivå, kontakterna mellan de olika microsystemen. Samspelet i

mesosystemet är centrumfunktionen när det gäller barnets uppväxt och det är beroende på

kvalitén i detta system som ger utvecklingsmöjligheter eller eventuella risker (Klefbeck &

Ogden, 2003). Det är därför av största vikt att alla kring barnet försöker får samarbetet att
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fungera så bra som möjligt. Då helheten är större än summan av delarna kan ett välfungerande

samarbete mellan microsystemen ge utvecklingsmöjligheter för barnet som överstiger de

möjligheter som systemen var för sig kan erbjuda. Det är viktigt att kontakten är ömsesidig

och har ett varierat innehåll. Det handlar hela tiden om att ge och ta då systemen är beroende

och påverkas ömsesidigt av varandra.

Andra negativa aspekter som kom på tal är att det ibland går ganska fort då ett barn placeras

hos släktingar, ibland kanske de redan bor där. Dessa situationer leder till att släktinghemmen

inte får samma tid på sig att förbereda sig på uppdraget. De får inte samma inskolningstid som

de externa familjehemmen, menar respondenterna: Man undrar hur de kommer att greja

motgångarna sen /…/ att veta om dom har orken fullt ut /…/ det kanske funkar när de är barn

men sen blir dom tonåringar och då kanske man inte orkar längre. Det kan vara så att de inte

alltid är beredda på hur tufft det kan bli. I vissa fall kan det även vara så att släktingar tar hand

om barnen för att de känner att de måste göra det för att de ser det som sin skyldighet som

släktingar. Detta dilemma diskuteras även av Linderot (2006). Hon menar att släktinghemmen

inte har samma förutsättningar när det gäller fosterföräldrarskapet, till skillnad mot de externa

familjehemmen, på grund av bl.a. att de i vissa fall känner sig pressade att ta hand om barnet.

Detta medför också att deras relation till de biologiska föräldrarna ändras.

Den egna inställningens påverkan

Som påtalats tidigare har alla respondenterna en positiv inställning till nätverksplaceringar.

När det handlar om hur den egna inställningen eventuellt har förändrats över tid får vi lite

spridda svar. De som arbetat kortare tid anser att deras inställning är densamma medan vissa,

som arbetat längre, ser en viss förändring. Dessa förändringar, i inställningen, är exempelvis

att attityderna i samhället eller på den egna arbetsplatsen har påverkat. Så här beskriver en

respondent skiftningarna över tid:

Jag har nog mer eller mindre alltid varit positiv till nätverksplaceringar. Sen har jag nog
varit lite färgad av skiftningarn och  /inställningarna som råder. Förr så var det inte lika
självklart som det är idag man såg inte det som samma. Men jag kan inte säga att jag varit
negativ.

De som har arbetat en längre tid anser också att direktiven kring att placera i nätverket har

blivit tydligare. Vilket till viss del har underlättat deras arbete.

Sundell & Egelund (2001) menar att genom lagarna ges endast mål, riktlinjer och definitioner

för verksamheten och det är upp till kommunen och arbetsplatsen att tolka dem så att de går
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att användas i praktiken. Detta gör att tolkningarna görs utifrån de rådande normer och

värderingar som finns på just den arbetsplatsen. Barnet påverkas som synes även av

övergripande faktorer. Dessa ligger här på exonivå. Här finner vi de miljöer som påverkar

barnets utveckling utan att de är i direkt kontakt med miljön t.ex. socialtjänsten. I vilken grad

detta system påverkar barnet menar Klefbeck & Ogden (2003) beror på i vilken utsträckning

barnperspektivet representeras och på vilket sätt barnets intresse tas tillvara på och om det

finns personer som talar för deras sak. Det kan alltså se olika ut från t.ex. kommun till

kommun.

Arbetet påverkas även av respondenternas förförståelse kring barnet, dess familj och

nätverksplaceringar. Alla respondenterna är medvetna om att den egna förförståelsen påverkar

på olika sätt. Några kunde inte specifikt peka på vilken påverkan de har på klienten medan

andra menade på att det är lättare att motivera en nätverksplacering för klienten om de anser

att nätverket är möjligt att placera i:

Jag vet inte hur jag påverkar egentligen. Men jag finns ju med i ett sammanhang så jag har ju
påverkat. Men jag kan inte säga vad påverkan skulle vara. Det är möjligt att man förmedlar
något annat när man ser att nätverket verkar tryggt och så än när man ser att det är tunt.

Andra menar på att är man mer negativ till att placera i nätverket kan man göra övervägandet

genom att fråga vårdnadshavaren en gång och nöja sig med det: Är man negativ kan man ju

välja bort det. Man kan ju ställa frågan en gång och så har man gjort det även om det inte

kom något förslag just då. Man har ändå gjort ett övervägande. Sundell & Karlsson (1999)

visar att socialarbetarnas egna inställning är av stor vikt när det gäller handläggningen av

ärendet. De socialarbetare som i större utsträckning tycker att släkten utgör en viktig resurs

när det gäller att lösa situationen för familjen är mer benägna att kontakta nätverket för att

undersöka de resurser som kan finnas där.

Varför så få placeringar i nätverket?

Respondenterna menar att det kan bero på olika faktorer att få barn placeras inom nätverket

Det kan bero på att vårdnadshavaren inte själv vill, av olika anledningar. Det kan också vara

så att det inte finns något nätverk, att nätverket inte orkar/vill att de känner att de inte kan ta

hand om barnet. De sa också att kunskapen hos socialarbetarna inte riktigt räcker till och att

det behövs tydliga direktiv hur man ska gå till väga. Det är lättare för respondenterna att se de

orsaker som finns utanför dem själva så som, begränsade nätverk, samhällsförändringar,

förändringar i familjestrukturen och brister på arbetsplatsen som bidragande faktorer till att
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antalet placeringar i nätverket inte ökar. Peters (2005) fann att det var lättare för

socialarbetarna att uttrycka de mer negativa aspekterna och de aspekter som inte var direkt

förknippade med dem själva. En tolkning av det är att med tanke på den tidsbrist som allt för

många upplever och de komplexa situationer som socialarbetarna har att ta ställning till finns

det inte tillräckligt med utrymme för egen reflektion över hur man utför sitt arbete.

En del respondenter menar dock att socialarbetarna egen initiativförmåga kan vara en orsak.

Det är viktigt att verkligen ta sig tid och försöka finna alla olika möjligheter menar de. Detta

är något som vissa upplever skulle kunna förbättras:

Det är nog så att ibland försummas det. Att det kan vara svårt att avgöra problematiken. Här
säger mamman ”jag har inget med den här mannen att göra längre. Vi har brutit. Han är inte
med i bilden. Jag vill inte ha med hans släkt att göra”. Då kanske man inte går in och söker
vidare i det. Finns det lämpliga på hans sida? Hur mycket forskar vi på den sidan som inte
finns representerad?

Andersson (1995) menar att socialarbetarna har ett eget handlingsutrymme som gör att de

själva kan välja vad de vill lyfta fram i utredningen och det är endast de själva som väljer hur

mycket engagemang som de vill lägga på ärendet. När det handlar om socialarbetarnas egna

bedömningar av situationen innebär det även att relationen mellan socialarbetare – klient kan

vara av avgörande betydelse.

Respondenterna talar också om att det handlar om socialarbetarnas egen tid att utföra arbetet.

Ofta är det tidspressat och ibland handlar det om akutlägen. Då hinner de kanske inte med att

undersöka nätverket så grundligt som de egentligen skulle vilja. Vilka förutsättningar som ges

för detta sökande beror även på ledningen och cheferna på de olika kommunerna, hur insatta

de är och vilken inställning de har när det gäller nätverksplaceringar. Ibland kan även lagarna

vara ett hinder för att placeringen ska bli eller utvecklas så optimalt som möjligt. Så här

beskriver en av respondenterna detta dilemma:

Det är inte så självklart enkelt. Vi säger att det är en mamma som säger att ”Jag har absolut
inget nätverk. Det finns inga.” Men så ringer det en faster som säger ”Jag har barn som är
några år äldre och jag har alltid haft mycket känsla för det här barnet men så kommer jag
inte så bra överens med min svägerska och så va. Men jag är beredd att ta hand om det här
barnet.” Det är en kompetent kvinna och familj på alla sätt, kvinna och man. Här kan vi
hamna i ett jätte svårt läge. Då är det frågan också om det är en SoL placering eller om det
är LVU placering. Om det är en SoL placering, en frivillig placering, så kan vi inte placera
barnet mot mammans vilja hos fastern.
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 Även förändringarna i samhället tror en del respondenter spelar en viss roll. Förr var det

ovanligare med skilsmässor och nätverket var mer intakt på båda föräldrarnas sidor. Idag

flyttar vi på oss mer, vilket leder till att nätverket är mer utspritt och därför mer svåråtkomligt,

menar respondenterna. Dessutom menar de att vi, idag, är mer individualiserade och ställer

våra egna behov i fokus, vilket leder till att det inte finns plats för att ta hand om någon

annans barn, inte ens en släktings. Dessa förändringar sker i stort på exonivå och även

Klefbeck & Ogden (2003) har tagit upp saker som upplösningen av kärnfamiljen, ökad social

och geografisk mobilitet och tendenser till sammanbrott i nätverken som viktiga riskfaktorer

för barns utvecklingsmöjligheter. Om vi ser detta utifrån barnets synvinkel kan man tänka

barnet i mitten och de olika systemen som cirklar som kretsar runt barnet där personer

kommer och går och där de befinner sig på olika avstånd från barnet. Då det finns många

olika system som ofta rör på sig även geografiskt kan det tänkas bli väldigt rörigt för barnet

att förhålla sig till dessa.

Forskning, lagar och mer kunskap

Alla respondenter anser att forskning är viktigt för att deras arbete ska utvecklas och bli

bättre. Däremot anser de att hitta tiden för att ta del av den nya forskningen som kommer, inte

finns i den utsträckning som de skulle önska. Generellt menar de också att ansvaret för

kunskapsinhämtningen ligger på dem själva. Men när tiden inte räcker till så måste de

prioritera, vilket gör att forskningsinhämtning hamnar lägst på listan. Det som också har

betydelse är hur arbetsledningen tar till sig ny forskning och hur de förmedlar den vidare till

personalen. Det är här viktigt att de personer som arbetar på macronivå, politiker o.dyl. är väl

insatta i arbetet och vet vad olika handlingar kan få för konsekvenser för barnet på micronivå.

På macronivå handlar det om övergripande politiska och ideologiska system De kan ses som

bärare av information som ger mening åt verksamheten i de underordnade systemen.  Det är

de som har det övergripande ansvaret och det är även de som ger verksamheterna de resurser

som behövs för att verksamheten ska fungera och utvecklas (Klefbeck & Ogden, 2003). I de

kommuner där familjerådslag och liknande metoder ej användes uttrycktes det önskningar om

att införa dessa. Ett införande av metoderna skulle kunna leda till tydligare arbetsmetoder för

socialarbetarna och där igenom öka kunskapen om barnens nätverk. Om detta säger en

respondent:
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Det vore bra om man hade mer resurser för att kunna ägna varje ärende mer tid och därmed
kunna undersöka nätverket bättre. Vi har kort tid på oss att utreda och många olika ärenden
att sköta parallellt. Men vi har nu ett nätverkslag som tar hand om att ringa runt i nätverket
så vi behöver inte göra det längre. Allt kan inte ligga på oss utan vi ska kunna ge ut
uppdraget att titta på nätverket.

Detta är ett exempel på hur ett överordnat system är just överordnat och har större inverkan på

det som är underordnat. Det är lättare att uppifrån, indirekt och direkt, påverka barnets

situation än att barnet själv skulle kunna påverka de överordnade systemen för att få en mer

positiv utveckling. Klefbeck & Ogden, (2003) menar att även om de olika systemen och

nivåerna är väldigt olika samspelar de alla med varandra och de befinner sig i konstant

rörelse. Genom att studera den rörelsen, helheten, kan vi förstå hur de olika nivåerna hänger

samman. Detta gör i sin tur att vi kan förstå hur de genom ömsesidig påverkan skapar barnets

uppväxtmiljö. Några respondenter uppger att deras arbetsgivare satsar mycket på olika kurser

och att de får ta del av ny litteratur som köps in, vilken de senare diskuterar i grupp. Som i sin

tur kan leda till förfinade arbetsmetoder som har inverkan på barnets placering.

Vidare anser respondenterna att lagarna är tillräckligt tydliga och att de förmedlar, på ett

övergripande sätt, vad socialarbetarna ska göra. Lagen sätter upp ramarna för verksamheten,

vilka tolkas av arbetsplatsen och den enskilde socialarbetaren som även ska hitta en bra

lösning rent praktiskt. En respondent uttrycker sig så här när det gäller lagarna:

Juridiska termer måste alltid ha ett mer allmänt språk. Man måste titta på varje enskilt fall
och göra övervägandet. Lagen måste vara övertäckande, lite dogmatisk. Det måste finnas
tolkningsutrymme. Så jag tycker att lagarna är tillräckligt tydliga. Det kan vara så att vi
tolkar olika beroende på erfarenhet. Jag kanske tolkar mer sociologiskt medan en yngre
socialarbetare kanske tolkar mer bokstavligt. Man måste hela tiden ifrågasätta sig själv och
de bedömningar som man gör. Vi går in i andra människors liv och måste visa respekt.

Vissa respondenter påtalade också att lagarna också kunde bli ett hinder: Lagarna kan inte

styra och kontrollera allt. Det uppstår alltid skarvar. Ibland kanske det också leder till att

barn inte kan vara kvar i familjehemmet trots att vi vill. Att lagen inte ger den möjligheten.

Det finns även önskningar om mer utbildning som specifikt inriktar sig på släktingplaceringar.

Att det krävs mer specifik kunskap om nätverksplaceringar får stöd av Peters (2005) och även

av Beeman & Boisen (1999) där de tyckte att deras kunskap inte var tillräcklig för att möta de

komplexa familjeförhållandena som finns i dessa placeringar. Genom att använda ett
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utvecklingsekologiskt perspektiv blir det tydligt just hur viktigt det är att se till hela barnets

miljö för att kunna försöka förstå vad som är barnets bästa.

6. Diskussion

Vad framkom av resultatet

Vårt syfte för denna uppsats var att belysa och öka förståelsen för socialarbetarnas arbete med

att placera barn i familjehem i det egna nätverket. För att kunna göra detta valde vi att

socialarbetarna skulle beskriva, för oss, sitt arbete med placeringar av barn i familjehem,

främst nätverkshem och vilka för/nackdelar som de såg med nätverksplaceringar.

Socialarbetarnas arbets- och ansvarsfördelning såg olika ut på de kommuner som

representeras i denna uppsats. Kommunerna hade delat upp arbetsuppgifterna så att en grupp

arbetade med utredningen kring barnet och dess familj medan en annan grupp arbetade med

att rekrytera familjehem och ordna med placering av barnet om så behövdes. Vem som

ansvarade för vad kring barnet var tydligt i vissa kommuner medan andra hade mera otydliga

gränser, vilket respondenterna såg som negativt. Vi menar att en uppdelning av

arbetsuppgifterna kan leda till att professionaliteten ökar då grupperna enbart behöver inrikta

sig på en typ av arbetsuppgift. Men det kan även vara så att uppdelningen, av

arbetsuppgifterna, gör att socialarbetarna får svårare att se helheten kring barnet, vilket kan

var negativ för barnet. Med detta menar vi, exempelvis, att gruppen som ordnar familjehem

inte har en tillräckligt god bild av barnets nätverk då de inte har varit med under

utredningsarbetet. Även otydligheten i vem som ska göra vad kan bli problematisk, menar vi.

Skulle denna otydlighet kunna leda till att viktiga faktorer, som rör barnet, inte alltid

framkommer eller inte blir tillräckligt tydliga?

Vidare såg även arbetssättet olika ut på kommunerna. En del använde sig av familjerådslag

rutinmässigt medan andra inte använde det alls. Däremot arbetade alla med att involvera

nätverket i den mån som var möjligt i det enskilda fallet. Alla respondenterna önskade att få

utveckla arbetet när det gällde familjerådslag. Detta ser vi som positivt då vi har sett att detta

ökar möjligheten för barnet att bli placerat i det egna nätverket. Vidare menade alla

respondenter att de arbetade efter barnets bästa, vilket inte alltid innebar att det skulle placeras

i det egna nätverket. Det som inte framkom under intervjuerna var hur respondenterna
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involverade barnet i arbetet med att leta efter ett eventuellt familjehem i nätverket.  De som

tillfrågades om nätverket, i första hand, var föräldrarna/föräldern. Var modern, dessutom,

ensamstående glömdes faderns sida ofta bort. Hade de istället frågat barnet skulle kanske ett

annat nätverk presenteras. Problemet för socialarbetarna kan vara att de flesta åtgärder kring

barnet sker på frivillig väg, vilket innebär att om inte vårdnadshavaren vill involvera,

exempelvis faders släktingar, går det inte. Att samarbetet fungerar väl mellan socialarbetaren

och föräldern är av största vikt för att över huvud taget kunna hjälpa barnet.

Hur såg då denna hjälp ut när barnet behövde placeras utanför hemmet? Respondenterna såg

både för- och nackdelar med att placera i inom barnets nätverk. Fördelarna var främst att

barnet fick vara kvar i sitt sammanhang och därför blev omställningen, för föräldrarna och

barnet, inte lika dramatisk. Dessutom, menade de på att det var lättare för barnet att bibehålla

kontakten med de biologiska föräldrarna om barnet var placerat hos en släkting och att dessa

även var mer känslomässigt engagerade i barnet då de var släkt. Men det finns också

svårigheter med dessa placeringar. Respondenterna menade på att den fortsatta insynen, när

barnet väl blev placerat, kunde vara problematisk då släktingar inte anser sig behöva

socialtjänsten tjänster och att de känner barnet och vet därför vilka behov det har. Dessutom

kan det uppstå konflikter där barnet kommer i kläm och att släktingarna kan ha svårare att stå

emot föräldrarnas krav då de är släkt. Flera respondenter menade också på att dessa

släktighem inte var lika hårt kontrollerade som andra familjehem när det gällde att bli

godkända som ett sådant. Detta är ett ständigt dilemma för socialarbetarna. Hur noga ska de

vara med denna kontroll då det finns andra fördelar för barnet att placeras i dessa hem. Vi

upplevde att respondenterna tog detta på största allvar och att de gör många överväganden, för

vad som är bäst för barnet, innan de ger förslag till socialnämnden för vidare beslut. De

poängterade att släktinghem är det bästa för barnet om det är ett fungerande sådant. Men det

är också viktigt att inte placera barnet där till vilket pris som helst och tro att det ska bli bra

bara därför att de är släktingar till barnet.

Förslag till fortsatt forskning

Vi har i vår studie utgått  från socialarbetarnas perspektiv och detta är endast ett perspektiv, av

många att utgå ifrån när det gäller studier på detta område som vi har forskat på. Andra

perspektiv som man kan anlägga vid fortsatt forskning kring ämnet nätverksplaceringar är

t.ex. ett organisatoriskt perspektiv, ett samhällsperspektiv eller barnets perspektiv.
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Det resultat vi har fått fram är samstämmigt med den forskning som redan finns. Men en stor

del av den forskning som finns idag, kring detta ämne, är föråldrad. Vårt samhälle förändras i

allt snabbare takt och därför behöver även forskningen inom detta ämne förnyas. Detta

önskade även de respondenter som vi intervjuade. Det vi anser behöver utvecklas är

metoderna kring hur socialarbetarna ska inventera barnets nätverk, exempelvis faderns sida.

Denna sida finns, ofta, inte representerad då många av dem som placeras är barn till

ensamstående mödrar, vilka inte alltid vill blanda i faderns sida av släkten. Det hade även

varit intressant att göra en studie om hur de biologiska fäderna ser på sin situation då det ofta

verkar som att de endast finns med i periferin, vid t.ex. socialtjänstens utredningar och vid

olika studier, även om de är vårdnadshavare

Vidare skulle det vara intressant att forska på de organisatoriska faktorer som påverkar

socialarbetarnas arbete. Skulle exempelvis mer resurser till socialarbetarna ge mer tid för det

enskilda ärendet och därmed leda till att fler barn placerades i nätverket eller handlar det till

störta del om deras attityder och organiseringen av arbetet?

Slutligen behövs det också mer forskning kring hur barnen upplevt sin placering, både hos

släktingar och i främmande familjehem. Det skulle vara intressant att få intervjua vuxna, som

har varit placerade utanför hemmet som barn, för att se vilka erfarenheter de har. Detta skulle

kunna göra det lättare för socialarbetarna att veta vilka överväganden som är av vikt för att ge

de barn som placeras i familjehem, av något slag, bra förutsättningar för att få en trygg

barndom.
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Bilaga 1

Växjö universitet 2007-04-03

Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Till berörda socialarbetare inom socialtjänstens barn- och familjeenhet …..kommun.

Hej!

Vi, Angelica Carlsson och Marie Tyglare, är två socionomstudenter som skriver en c-uppsats

kring ämnet familjehemsplaceringar inom det egna nätverket. Vi är väldigt glada över att vi

har fått kontakt med Er och ser fram emot att få tillgång till era erfarenheter på området.

Syftet med vår uppsats är att belysa och få en ökad förståelse för socialarbetarens arbete med

att placera barn i familjehem. Detta med tyngdpunkt på placeringar inom barnets eget nätverk.

Vi tror att Ni kan ge oss värdefull information och intressanta synpunkter om ämnet för vår c-

uppsats.

Er medverkan och era synpunkter betyder mycket för vårt fortsatta arbete med vår uppsats.

Vid intervjutillfället kommer ni att träffa en av oss. När det gäller Er i ….kommun kommer ni

att träffa mig, Angelica. För att inte missa något och för att få en så korrekt bild som möjligt

av era synpunkter kommer samtalen att spelas in på band. Allt insamlat material kommer att

förstöras när uppsatsen är färdig. Det är självklart frivilligt att delta och ni har rätt att avbryta

er medverkan.

Tack för att ni har möjlighet att ställa upp på detta och därmed bidra med att öka kunskapen

om socialarbetarens arbete med barn som placeras i familjehem. Om ni har några frågor kring

ämnet eller något annat som har med vårt möte att göra får ni gärna kontakta oss eller vår

handledare Ann-Sofie Bergman tfn    E-post:

Med vänliga hälsningar

Angelica Carlsson Marie Tyglare

Tfn E-post Tfn E-post
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Bilaga 2

Intervjuguide

Ålder
Arbetsplats
Hur länge i yrket
Erfarenhet av familjehemsplaceringar och nätverksplaceringar

Metoder och rutiner, allmänt

Från att beslut tagits om familjehemsplacering av barn, hur ser arbetsgången ut till dess att

familjehem utses?

Vad anser du om ditt eget handlingsutrymme vid dessa ärenden?

Vad påverkas handlingsutrymmet av?

Metoder och rutiner, nätverket

Tillvägagångssätt för att undersöka om placering i barnets nätverk är möjligt

Speciella metoder och rutiner
- Är de allmänna på arbetsplatsen?

Varifrån kommer metoderna/rutinerna?
- Vem har beslutat att de ska gälla?

Några metoder/rutiner som är speciellt bra?

Om inte generella metoder och rutiner finns:
- Arbetar ni efter egna rutiner?
- Hur har ni kommit fram till dessa?

Hur får du kunskap om nätverket?

Hur djupt inventerar man nätverket?
- Vilka omfattas av anhörig och annan närstående?

Finns det speciella svårigheter vid utredning av nätverkshem?

Finns det skillnader mellan främmande familjehem och nätverkshem gällande:
- Utredning/Krav
- Insyn
- Stöd
- Ekonomisk ersättning
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Attityder, för och nackdelar

Kan du se några gemensamma drag när det gäller nätverksplaceringar?

Positiva aspekter med nätverksplaceringar

Negativa aspekter med nätverksplaceringar

Har din inställning till att placera barn i nätverkshem alltid varit densamma eller har den
förändrats?
- Om ja, vad är det som har gjort att den har förändrats?

Tror du att din egen förförståelse om barnet och dess familj inverkar på ert övervägande av
nätverksplacering?

Finns det annat som du tycker påverkar vid övervägande?

Varför tror du att det görs så få placeringar i nätverk?

Övriga reflektioner angående nätverksplaceringar

Forskning, lagar och mer kunskap

Har du tillfälle att ta del av forskningen på ditt arbetsområde?

- Hur och när tar du del av den?
- Om inte, varför?

Forskningen tyder på att nätverksplaceringar ger bättre resultat av vården och att barnen i
många fall får psykiska och fysiska fördelar. (exempel ges)
- Vad anser du om detta?

Anser du att lagarna som reglerar placering av barn är:
- Tydliga
- Tillräckliga

Anser du att du har god kännedom om dessa och att du håller dig uppdaterad för förändringar
som sker i lagarna?

Vad tycker du skulle underlätta för dig i ditt arbete med att placera barn i nätverk?

Något du tycker att vi har glömt eller annat som du tycker är viktigt att poängtera?


