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Sammanfattning
Under perioden augusti 2016 till augusti 2017 genomfördes en brukarstyrd brukarrevision för
att kartlägga föräldrars upplevelser av att ha sina barn i familjehemsplacering. Syftet med
undersökningen har varit att synliggöra om det finns ett behov av stöd för föräldrarna i den
process som placeringen av barnen innebär. Undersökningen har framförallt visat stora brister
inom flera områden som är av betydelse för att förändring ska kunna ske, för att föräldrar ska
kunna vara kvar som föräldrar till sitt barn under placeringstiden och för att relationen till den
egna familjen ska bibehållas för barnets skull.
Fler kvinnor än män har deltagit i undersökningen. Endast ungefär var femte respondent har
varit man. Ingen av respondenterna har saknat bostad och de flesta har gymnasiekompetens
eller åtminstone fullgjord grundskola.
Information från socialtjänsten till föräldrar brister stort. 70 % av respondenterna har angett
att de inte fått information alls om sina rättigheter och skyldigheter. En mindre andel har
påtalat att sina skyldigheter får man alltid veta. De flesta föräldrar vet inte vad bistånd är eller
hur man söker det, förutom de som har ekonomiskt bistånd. Information om hur man
överklagar beslut brister antingen helt eller lämnas ofullständigt. Beslut kan överklagas, men
ingen hänvisning till hur eller vart. Hälften av föräldrarna vet inte vem de ska vända sig till
med frågor under utredningen. Många upplever sig ha fått vara ”besvärliga” för att få svar på
frågor eller att de hänvisats att ta kontakt med öppenvård eller advokat istället.
En mycket liten andel av respondenterna har angett att de fått vara delaktiga i
utredningsprocessen. Oftast handlar det om att få ta del av istället för vara delaktiga i. 60 %
av respondenterna har inte kunnat förstå utredningen eller delar av den. Svårigheterna har
varit att de är svårlästa på grund av krångligt språkbruk, att de varit röriga, för omfattande
eller inte hållit sig till fakta. För en del föräldrar har detta blivit känslomässigt svårt. Det är
bara drygt en tredjedel av respondenterna som fått möjligheten att kommunicera utredningen
eller delar av den. Återigen lyfts att det snarare handlat om att ta del av mer än kommunicera.
Detta visar att information behöver ges kontinuerligt och att det är viktigt att försäkra sig om
att mottagaren också tar till sig informationen och förstår den.
En knapp tredjedel av respondenterna har tyckt mötet med utredaren och
familjehemssektionen känts bra. Relationen till handläggare har också betydelse för hur det
fungerar längre fram. Den största delen av föräldrar har dock svarat att de inte haft eller fått
stöd för egen del under utredningen. De som har fått stöd har angivit öppenvården följt av
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utredningshem som vanligaste formen. Stödet har av de flesta inte uppfattats som stöd eller
inte som tillräckligt stöd. De som upplevt ett bra stöd har haft det genom en handläggare.
30 % av placeringarna har skett genom ett LVU-beslut och endast 21 % har varit ansökningar
eller samtyckta placeringar. Nästan hälften av placeringarna har beskrivits som ”frivillighet
under tvång”. Många föräldrar beskriver också att de möten som förevarit präglats av krav
och hot, samt att följande möten inte syftat att till att föra ärendet framåt utan mer handlat om
att frysa situationen.
Ungefär var fjärde placering beskrivs vara orimligt långt bort från det egna hemmet och
begränsar umgänget. Långa restider, brist på kommunala färdmedel till landsbygd,
ekonomiska svårigheter med dyra resor och omöjligheten att bekosta hotell är de största
hindren för att kunna ha mer umgängen från förälders sida.
De flesta föräldrar fattar inte per automatik dåligt tycke för familjehemmen och har inga
svårigheter att skilja mellan de som ”tar barnet” och dem som ”tar hand om barnet”. Däremot
finns anmärkningar på dålig matchning, oreflekterat favoriserande av släktnätverken, brister
på kulturell och religiös förståelse som försvårande vid placeringar. Och att föräldrar inte har
så mycket gehör för det de säger, varken i valet av familjehem eller när det kommer till
kunskaper om sitt barn. Närmare hälften av föräldrarna har också angett att det varit aktuellt
med fler än ett familjehem. Stabiliteten brister stort och skillnaderna mellan familjehemmen
har också varit stora.
Det är mer regel än undantag att relationen mellan förälder och familjehem försämras över tid.
Föräldrar beskriver att de motas bort, tappar relation och upplevelser av att familjehemmet tar
över deras barn. De som kunnat behålla en bra relation beskriver ett samarbete och gemensam
strävan. Men även dessa föräldrar beskriver oftast upplevelser av att socialtjänsten inte gillar
en bra relation och att de motarbetas.
Släktplaceringar är mer komplexa ibland och behöver verkligen ifrågasättas utifrån de dubbla
roller de medför.
Samarbetet mellan familjehem och förälder beskrivs mer fungerande än samarbetet med
socialtjänsten. Ur ett föräldraperspektiv sett är det ett stort problem att socialtjänsten brister i
tillgänglighet, de är svåra att få kontakt med, har för lite tid och byter handläggare för ofta.
Föräldrar uttrycker ilska och frustration över detta. Samtidigt undgår det inte att varje
handläggarbyte väcker nytt hopp om att denne ska vara bättre, skapa förändring till det bättre
och vara mer stöttande.
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I samarbetet med familjehemmen är det faktorer som kommunikation, anpassningsförmåga
och tolerans som ger bra samarbete. Tyvärr visar det sig att majoriteten av föräldrar upplever
att samarbetet med familjehemmet försvåras över tid. De flesta föräldrar uppger att de inte får
eller fått något stöd i kommunikationen med familjehemmet. Att samarbetet blir sämre ses
som orsakade av familjehemmen och försvårade av socialtjänstens agerande eller brist på
agerande.
61 % av respondenterna vet vad en vårdplan är och drygt hälften har angett att det funnits en
vårdplan. 33 % av respondenterna vidhåller att det aldrig funnits någon skriftlig plan alls. Av
dem som har angivit att vårdplan finns eller har funnits har hälften angett att hemflytt skulle
funnits med som mål. En liten andel som angivit sig varit delaktiga i vårdplanen och de flesta
har angett att vårdplanen aldrig uppdaterats eller reviderats. Föräldrar upplever att de lämnas
ensamma med ansvaret att ordna upp sina liv, vidta de kontakter som behövs för detta och
med uppgiften att bevisa att förändring skett.
58 % av respondenterna har angivit att de har regelbundet umgänge med sitt barn, om än i
varierande omfattning. För övriga respondenter har det saknats både regelbundenhet och
kontinuitet. Övervägande del av respondenterna är också missnöjda med umgängets upplägg.
Handläggarbyten försvårar och speciellt när det funnits planeringar som aldrig nedtecknats
och därför också ändras av nya handläggare. För de flesta föräldrar har det inneburit
svårigheter att genomföra umgängena ur mer än bara det rent praktiska hänseendet. Det är
känslomässigt påfrestande och det saknas stöd för att hantera detta. Det är ekonomiskt
belastande och i vissa fall tidskrävande på grund av avståndet. Flera föräldrar beskriver att de
inte har någonstans att vara på umgänget då de inte är välkomna i familjehemmet. Och de
som ändå är det känner sig stå under ständig uppsikt av både familjehem och socialtjänst.
Endast 24 % har angett att umgänget sker i det egna hemmet.
Socialtjänstens respons på svårigheterna upplevs som repressalier, där indragningar av
umgängen är den vanligaste. Överlag verkar det finnas en tendens att umgänget minskar och
blir glesare över tid, istället för tvärtom. Föräldrar efterfrågar ett mer anpassat och förstående
stöd som kunde hjälpa dem med planeringar av umgängen, kontakter och som även i vissa fall
kunde följa med och bekräfta att det är bra eller som vågar påtala felaktigheter.
Många av respondenterna uppger att umgänget inte anpassas så de blir bra och genomförbara.
Det finns föräldrar som fått avstå från umgängen för att det annars riskerat deras möjlighet till
arbete.
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Det stöd som angivits av föräldrarna har oftast varit transporter till och från umgängen eller
att barnen fått skjuts till dem. Oftast har detta stöd getts av anhöriga eller familjehemmet.
Det finns ett stort behov av anpassat stöd som inte kan tillgodoses genom de befintliga
föräldrastödsprogram som finns i regionen. Föräldrautbildningar är generella och riktade till
föräldrar som faktiskt har den dagliga omvårdnaden om sitt barn. Öppenvårdens insatser är
oftast inte anpassade eller införstådda i problemet ur förälderns perspektiv, saknar
egenerfarenhet och är en förlängd arm av socialtjänsten – deras livrem och hängslen så att
säga. Utredningshem är inte ens att kategorisera som ett föräldrastöd utan är en
utredningsenhet med uppdrag att göra en kartläggning av föräldraförmågan i relation till
barnets behov – en riskbedömning, framtidsprognos som underlag för socialtjänstens vidare
beslut.
Föräldrar behöver stärkas, stöttas och uppmuntras till att vara kvar som föräldrar till sina barn
under placeringstiden och det är just vad de själva efterfrågar. Att få vara föräldrar till sina
barn när de träffas, erkännas och stöttas i den rollen. De saknar tydlighet och kontinuitet både
vad gäller information, umgängen och handläggare. De får inte den tid de behöver av
socialtjänsten för att varken förstå, få svar eller ens bli lyssnade på. Anhöriga och familjehem
tar en stor del av ansvaret för att stötta, skjutsa och hjälpa föräldern vilket tär på relationen i
övrigt. Högtider och traditioner blir svårast för att det utesluter vissa ur familjegemenskapen
och ingen vill vara tillgänglig för att möjliggöra kontakten och skjutsen. Föräldrar till
placerade barn behöver uppmärksammas och medvetandegöras om sin betydelse för barnens
framtida mående. Att placera barn löser barnets situation till det bättre under placeringstiden, i
bästa fall. Men sen då? Att ge föräldrarna hjälp och stöd under placeringstiden måste ses som
prioriterad åtgärd när ett barn placerats. Föräldrar är för livet medan familjehem är en tillfällig
lösning för de allra flesta barn.
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Inledning
Detta är en rapport om föräldrar vars barn är placerat i familjehem. Rapporten är ett resultat
av en brukarstyrd brukarrevision, genomförd av egenerfarna och utbildade revisorer under
augusti 2016 – augusti 2017. En brukarstyrd brukarrevision är en kvalitetsundersökning ur ett
”bottom up”-perspektiv. Det vill säga att den är förankrad genom egenerfarenheten istället för
ett professionellt uppifrånperspektiv. Upprinnelsen till att brukarstyrd brukarrevision görs
inom området föräldrar till familjehemsplacerade barn, är en kombination av den egna
erfarenheten och sammanträffandet med socionomutbildningen och FoU, Kommunal
utveckling i Region Jönköpings län genom Sofia Lager Milton. Detta sker efter den
uppmärksammade Vanvårdsutredningen, följt av det statliga projektet ”Kunskap till praktik”
(Sveriges Kommuner och Landsting SKL, 2014) och den högaktuella översynen (SOU
2015:71) av den LVU-lag (SFS 1990:52) som finns. Brukarstyrda brukarrevisioner blev en
del av SKL:s satsning åren 2008 - 2014 i ”Kunskap till praktik” där brukarmedverkan och
befintliga brukarråd skulle stärkas. I samband med detta utbildades de första
brukarrevisorerna i ett gemensamt arbete med Linnéuniversitetet i Växjö och den första
brukarstyrda brukarrevisionen gjordes 2010 inom missbruksvården i region Jönköpings län.
Idag finns metodutbildare och omkring 20 utbildade revisorer främst inom området missbruk
och beroende och psykiatrin tillgängliga genom Länsbrukarrådet för missbruk och beroende i
Jönköping och FoU, Kommunal utveckling i Region Jönköpings län. Revisionen som
resulterat i denna rapport är ett pilotprojekt där vi fört över metoden och tillvägagångssättet
till ett nytt område inom det sociala arbetet. Att använda brukarstyrda brukarrevisioner som
utvärderingsmetod bidrar på ett nytt sätt med ett genuint brukarperspektiv till
kunskapsbyggandet som ett evidensbaserat socialt arbete behöver. Revisionen har genomförts
i sin helhet av två revisionsledare och tre utbildade brukarrevisorer. Den ursprungliga planen
har reviderats under arbetets gång när insikten om arbetets omfattning blivit tydlig.
Sammanlagt har 33 föräldrar från 9 av regionens 13 kommuner deltagit i undersökningen. Det
har varit en ynnest att få ta del av deras berättelser och ett stort förtroende vi givits att
återrapportera resultatet. De biologiska föräldrarna till familjehemsplacerade barn är en näst
intill osynliggjord grupp människor som skulle kunna ha enorm kapacitet att vara en resurs
för sina barn om de synliggjordes och gavs rätt stöd. Detta är ett sätt att synliggöra deras
upplevelser av att ha sitt barn i familjehemsplacering.
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Bakgrund
Kunskap till praktik
Det nationella projektet ”Kunskap till praktik” som pågick från 2008 till 2014, var en satsning
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för att stärka brukarmedverkan inom
missbruks och beroendevården (Sveriges Kommuner och Landsting SKL, 2014). Precis som
med andra områden inom socialt arbete saknades en systematiskt uppbyggd kunskapsbank
trots att behovet av kunskap och utveckling ständigt var aktuellt. Brukarmedverkan blev en
del av erfarenhetsutbyten och kunskapsbyggande och ett brukarråd på nationell nivå tillsattes
för att stödja etablerandet av regionala brukarråd i landet. I samband med detta utvecklades
också en metod för revision på verksamhetsnivå och utbildningar av brukarrevisorer startade.
Den egna erfarenheten blev en tillgång genom brukarorganisationerna för professionens
utveckling (ibid.). Redan före ”Kunskap till praktik” (SKL, 2014), startade en nationell
satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten för att bland annat åtgärda bristen på
vetenskapligt stöd i barnavårdsutredningar (Socialstyrelsen 2001; Ponnert, 2015). Den
nationella satsningen på kunskapsutveckling inom socialtjänsten ledde fram till ett
manualbaserat system för handläggning, dokumentation och uppföljning, ”Barns behov i
centrum”, BBIC (Ponnert, 2015). Skillnaden mellan de nationella satsningarna är att
”Kunskap till praktik” (SKL, 2014) handlar om att bygga en kunskapsbas för evidensbaserat
socialt arbete, medan det andra mer handlade om att lägga ännu en ”evidensbaserad” metod
till socialstyrelsens lista.

Verdandi
Camilla Svenonius och Gunvi Haggren, Verdandi har med stöd av SKL varit pådrivande
krafter för att dels stötta utvecklandet av regionala brukarråd, men också skapat och utvecklat
metoden ”Brukarstyrda brukarrevisioner” (SKL, 2014). Även om arbetet från början haft
fokus på missbruks och beroendevård, samt psykiatrin, är metoden och syftet med den
överförbart till andra områden. Gunvi Haggren var projektledare för boken ”Brukarstyrda
brukarrevisioner – en väg till ökat brukarinflytande” (Haggren, u.å) och Camilla Svenonius
har lett utbildningen av nya metodutbildare. Trots att SKL (2014) och projektet ”Kunskap till
praktik” avslutades 2014, liksom deras finansiella stöd för brukarråden och utvecklandet av
brukarmedverkan, har Verdandi fortsatt sin strävan att permanenta arbetssättet ”Brukarstyrda
brukarrevisioner” som ett betydelsefullt och nödvändigt bidrag till uppbyggandet av ett
evidensbaserat arbetssätt.
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Evidensbaserade metoder och evidensbaserad praktik
En evidensbaserad praktik är inte detsamma som evidensbaserade metoder (SKL, 2014). I en
evidensbaserad praktik vägs forskning och bästa tillgängliga kunskap samman med
professionell expertis och erfarenhet, samt den berörda brukarens egen vilja, erfarenhet och
önskemål (ibid.). Evidensbaserade metoder kommer från vetenskapliga studier om insatsers
effekter (SKL, 2014) och den evidensgradering som socialstyrelsen har påvisar att vissa
metoder rent generellt har bättre utfall än vissa andra.

Statens offentliga utredningar (SOU 2015:71)
På regeringens uppdrag har en översyn av den rådande LVU-lagen, Lag (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga gjorts (SOU 2015:71). Återföreningen av barn och
föräldrar är en grundläggande princip i sociallagstiftningen Socialnämndens stöd och
planering för att möjliggöra detta är en viktig rättssäkerhetsfråga. Utredningen föreslår att
vårdplanen för barnet också ska beskriva vilka förändringar som krävs av föräldern, samt
vilket stöd nämnden kan erbjuda för att möjliggöra hemflytten (ibid.). Nämnden har redan
med rådande lagstiftning ett generellt ansvar för att föräldrar får råd, stöd och annan hjälp
under barnens placeringstid genom bland annat 1§ och 5§ Kap.6 i Socialtjänstlagen
(Andersson & Staaf, 2017). Det nya förslaget innebär att det generella ansvaret ska bli ett
aktivt erbjudande för att föräldrar ska bli delaktiga i vården och utvecklas i sitt föräldraskap
(SOU 2015:71). Föräldrarna behöver finnas kvar i barnens liv genom placeringstiden för att
avlasta barnet, behålla kontakten med familjen och för att öka stabiliteten och tryggheten för
barnet. I arbetet med implementeringen av den föreslagna ändringen vill man tillvarata
svenska och nordiska erfarenheter (ibid.). Utredningen ledde inte till några egentliga
förändringar i den rådande lagstiftningen för föräldrarnas del, utan det pågår sedan 2016 en
diskussion om en större översyn av Socialtjänstlagen (Andersson & Staaf, 2017).

Svensk forskning
Inte ens internationellt finns mycket forskning att hämta kring olika områden som berör
familjehemsplacerade barns biologiska föräldrar. Mattson & Vinnerljung (2016) har dock
sammanställt förslag som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta, det vill säga de
placerade barnen. Här ifrågasätts vårdnadsöverflytten av barnen till familjehemmet eftersom
det saknas utvärderingar av dem liksom större studier och med hänvisning till de få studier
som finns dementeras också uppfattningen om att det är de biologiska föräldrarna som orsakar
placeringssammanbrotten (ibid.). Mattson & Vinnerljung (2016) konstaterar också att
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eftersom samhället saknar möjligheterna att stärka barns ställning i familjehemmet, återstår
åtgärder som stärker barnets band till sin ursprungsfamilj. För att kunna stärka
familjehemsplacerade barns rätt till familj krävs lagstadgad rätt till rehabiliterande stöd för
förälderns del när barnet placeras i samhällets vård (ibid.)

Den egna erfarenheten
Före uppstarten av revisionen fanns en idé om att kunna hjälpa föräldrar att hantera den svåra
situation som ett omhändertagande av barnen innebär. Efter flera uppslitande processer och
rättstvister där de egna barnen placerats fattade en av oss beslutet att lägga energin på att
skaffa mer kött på benen, kunskap, förståelse och utbildning, istället för fler uppslitande
rättsprocesser. Beslutet ledde ganska snart till socionomprogrammet och den ilska och det hat
som varit drivkraften till att söka mer kunskap, ebbade sakta ut i samband med att kunskap
om olika processer i det sociala arbetet ökade. Ilskan och hatet övergick i sorg, för
kunskaperna om varför vissa beslut fattas och vad som leder till olika beslut gjorde händelser
mer begripliga ur ett perspektiv, men inte rätt ur ett annat perspektiv.
Under kursen ”Utredning och dokumentation” undervisade Sofia Lager-Milton, nu
Forsknings och utvecklingsledare på FoU, Kommunal utveckling i Jönköping, tidigare
handläggare inom Individ och familjeomsorgen i en av regionens kommuner. Att som
socionomstudent och klient möta en av de tidigare handläggarna i sitt eget ärende var en udda
upplevelse. Och för utbildaren och den tidigare handläggaren var det förstås en ännu svårare
situation. Hur hanterar man ett sådant spänningsfält som uppstår i en liknande situation som
denna, flera år senare? Genom att prata om det. Och vara överens om att det som varit innan,
liksom de tidigare rollerna, inte skulle få påverka relationen mellan elev och undervisare.
Därifrån startade också en idéutväxling kring föräldraperspektivet vid placeringar av barn,
rättssäkerhet och behovet av anpassat stöd för föräldrar under placeringstiden.
I ett senare skede återaktualiserades dessa idéer och då i kombination med att försöka göra
någon form av kartläggning av hur föräldrar själva upplever och beskriver det de går igenom
vid en placering av barnen i familjehem. Skulle det gå att göra en Brukarstyrd brukarrevision
gällande föräldrar till placerade barn.
Genom en projektanställning inom FoU, Kommunal utveckling i Jönköping startade
projektansvarig ett samarbete med medansvarig metodutbildare och Brukarrådet. För att
kunna genomföra en Brukarstyrd brukarrevision behöver det finnas ett team av egenerfarna
och metodutbildade revisorer. Genom nätverk och kontakter utsågs tre föräldrar med egen
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erfarenhet och tillfrågades om de ville och hade möjligheten att delta som Brukarrevisorer.
Utbildningen startade under sommaren 2016 och revisionsarbetet satte igång i augusti samma
år.

Före revisionsstart
I förarbetet till revisionen kontaktades Inspektionen för vård och omsorg i Jönköping med en
förfrågan kring antalet placeringar i regionen. Syftet med förfrågan var att kunna relatera
antalet intervjuer med totala antalet placeringar. Trots en skyldighet att inrapportera
placeringar som görs och pågår, hade knappt hälften av kommunerna lämnat in uppgifterna i
december 2015. Flera av kommunerna hade inte lämnat in uppgifterna på föregående år
heller. En förfrågan skickades till socialstyrelsen via mail om hjälp att hitta statistik om
regionens placeringar. Socialstyrelsen svarade med instruktioner om hur vi kunde använda
Jämföraren, Kommun- och landstingsdatabasen KOLADA. Genom att använda KOLADA
kunde vi jämföra placeringar gjorda 2014 och 2015. Den statistik som finns från dessa år
innefattar bara barn med fullständiga personnummer, det vill säga att de ensamkommande
barnen inte är inräknade i den statistiken. Eftersom undersökningens målgrupp är de
biologiska föräldrarna till familjehemsplacerade barn har det haft en viss betydelse för att
kunna diskutera undersökningens resultat och dess överförbarhet relaterat till den ungefärliga
andelen placeringar i regionen. Det vi fann genom databasen var att Höglandskommunerna,
med Eksjö undantagen, hade mycket högre andel placeringar per tusen invånare i åldern 0-20
år än de andra kommunerna. Aneby, Nässjö och Tranås kommun hade nästan tre gånger så
stor andel placeringar jämfört med Eksjö och mer än dubbelt så hög andel jämfört med
Jönköpings kommun med sina tre socialtjänster. Hur kommer detta sig? Att undersöka den
saken ligger inte i undersökningens syfte eller praktiska möjlighet, men diskussionen var
intressant att ta upp. Den ledde till flera möjliga förklaringar och förmodligen ligger orsakerna
i en kombination av samtliga dessa. Socioekonomiska orsaker benämns det som när man
kopplar ihop problem, områden och människors utsatthet för att förklara uppkomsten av
exempelvis en högre andel placeringar i vissa kommuner. Men det förklarar inte varför just
dessa kommuner med den högsta andelen placeringar per tusen barn och unga, är samma
kommuner som inte fullföljde sitt åtagande att medverka till undersökningen.

Fördelningen intervjuer och placeringar
Mot slutet av revisionsarbetet gjordes ett nytt försök genom Kommunal utveckling att försöka
beräkna ett ungefärligt antal familjehemsplaceringar där ensamkommande barn inte togs med.
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Rapporteringen från kommunerna om antalet placeringar var inte bättre från december 2016.
Hälften av kommunerna struntar i att rapportera antalet placeringar. Detta är för sig
anmärkningsvärt att hälften av kommunerna brister återkommande i den
rapporteringsskyldighet de har. Det är än mer anmärkningsvärt att det tillåts fortgå. När det
blir så tydligt som under revisionens gång att det saknas uppgifter om antalet placeringar från
så många kommuner och under flera år, blir det ett stort frågetecken kring hur den generella
utvecklingen ser ut. Även om vi utgår från de ungefärliga siffrorna kring andelen placeringar
från de kommuner som har inrapporterat och jämför det med KOLADAS statistik så blir det
inte möjligt att uttala sig om hur urvalet av föräldrar som deltagit representerar den totala
andelen föräldrar vars barn är placerade i familjehem. En mycket osäker siffra ”mellan
tummen och pekfingret” ger att andelen intervjuer kanske representerar en tiondel av aktuella
placeringar i regionen.

Uppdraget
Uppdraget har varit att genom en brukarstyrd brukarrevision försöka kartlägga de områden
som föräldrar till placerade barn själva upplever som svåra och där begriplighet och
hanterbarhet brister i de olika kontakter som behöver fungera. Kartläggningens syfte har varit
att dels undersöka behov av och erfarenhet av stöd för föräldrarnas del under tiden barnet varit
placerat. Dels att genom föräldrarnas egna upplevelser och berättelser försöka hitta verktyg
för att forma ett stöd som möter upp behovet. Undersökningen berör de biologiska föräldrarna
till barn som placerats i familjehem. Placeringen kan vara pågående eller avslutad.
Placeringen ska dock inte ha upphört längre tillbaka än 2013. Undersökningen har
genomförts som en strukturerad intervju där Verdandis (2010) metod Brukarstyrda
brukarrevisioner är grunden. Intervjuarna har genomgått utbildning i Brukarstyrd
brukarrevision som tillhandahållits av utbildare genom Länsbrukarrådet för missbruks och
beroendevård i Jönköpings län. Utbildningsmaterialet kommer från Verdandi (2010).
Revisionsarbetet påbörjades under augusti 2016 och beräknades pågå till december 2016.
Revisionen fick förlängas till augusti 2017. Återrapportering av revisionen sker under hösten
2017. När rapporten återkopplats till beställaren och verksamhetsansvariga, kommer
rapporten i sin helhet att finnas på Region Jönköpings läns hemsida. En folder med
sammanfattningen av resultatet samt en länk till den fullständiga rapporten kommer även
skickas ut till Region Jönköpings läns Socialtjänster och vidarebefordras därifrån till föräldrar
i den ursprungliga urvalsgruppen utan vidare eftersökningar.
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Revisionen initierades av Sofia Lager Milton, Forsknings- och utvecklingsledare inom Barn
och unga, FoU, Kommunal utveckling i Region Jönköpings län. Länsbrukarrådet för missbruk
och beroendevården i Region Jönköpings län har i samarbete med Barn och unga på FoU,
Kommunal utveckling i Jönköping åtagit sig att genomföra revisionen och ansvara för att
rapportera resultaten. Den beräknade kostnaden 42 961 kr fakturerades Beställaren vid
revisionens start. Överenskommelsen finns som bilaga (bilaga 1). Beställaren ansvarar för
information om det beställda uppdraget till utföraren och motiverar syftet. Beställaren
ansvarar också för tillvaratagandet av revisionens resultat. Uppdragstagaren ansvarar för att
revisionen blir genomförd och att resultatet sammanställs och återrapporteras.

Teoretisk utgångspunkt
Den egna erfarenheten
Den egna erfarenheten, som också är en förutsättning för att genomföra en brukarstyrd
brukarrevision, är inte ett ovanligt motiv inom forskningen heller (Bryman, 2011). Data får
oftast sin betydelse först när det sätts in i ett sammanhang som rör de teoretiska
frågeställningarna (ibid.). Eftersom syftet med undersökningen är att kartlägga föräldrars
upplevelser av att få barnen placerade i familjehem, och revisionsgruppen består av
egenerfarna utbildade revisorer, finns teorin inbäddad här. Det övergripande syftet med den
här sortens utvärderingar brukar enligt Blom, Morén & Nygren (2011) vara att stärka och
utveckla brukarnas inflytande och egenmakt, det som är kärnan i empowerment-perspektivet.
I revisionens fall handlar det kanske inte om direkt empowerment, utan mer om en ansats som
närmar sig den kritisk-analytiska (Denvall, 2011). Genom att anta den ståndpunkten öppnar
det också upp för att använda de egna erfarenheterna som relevanta kriterier och som stöd i
tolkningen av resultatet. Återkopplingsmässigt och genom revisionsrapportens utformning för
att faktiskt användas och påverka det område som utvärderas påminner dock mer om olika
traditioner av lärande utvärdering där ”brukarstyrda brukarrevisioner” ligger nära det som
kallas intressentutvärdering (ibid.).

Syfte och frågeställningar
Syftet har varit att lyfta föräldrars egna erfarenheter av att ha barn i familjehemsplacering och
utröna om det finns ett behov av anpassat stöd och hur/när ett stöd behövs.
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Litteraturgenomgång
För att kunna hitta ytterligare stöd för och förklaringar till det vi undersöker har en
litteraturgenomgång gjorts. Den är på intet sätt en fullständig genomgång av litteratur i ämnet
eller av tillgänglig forskning, utan ett försök att använda den litteratur, utredningar och
artiklar vi kunnat hitta under tiden revisionen pågått.

Svårt att hitta relevant forskningsunderlag
Att hitta relevant forskning som studerat de biologiska föräldrarnas situation under den
process som leder till en placering av deras barn, har fler än vi mött hinder i. Samma gäller
forskning kring föräldrarnas situation under placering, vilket stöd de får eller om hur man
arbetar för att uppnå en bibehållen kontakt mellan föräldrarna och deras barn eller för en
återförening.
Det finns en del forskning om familjehem, placerade barn och registerstudier kring
anmälningsfrekvenser, kommunala variationer och orsaker till dessa variationer. Och det finns
Statens offentliga Utredningar. Ett visst utbyte har också förkommit med ”Stella” – stöd till
föräldrar med placerade barn, en försöksverksamhet i Stockholm stad och med ”Qrut” – aktivt
föräldrastöd, ett treårigt projekt med stöd till föräldrar med svårare problematik.

Kommunala variationer och vaga problembilder
I den litteratur och forskning vi funnit, är det uppenbart att det är svårt att få fram exakta
siffror, vare sig i antal eller i procent. Kommunerna har inte bara olika syn på vad och när det
ska rapportera in, utan det skiljer sig också i fråga hur man räknar anmälningar och
placeringar (Vinnerljung, 2006; Wiklund, 2008). Wiklund (2008) har gjort samma reflektion
som vi över att det skiljer stort mellan olika kommuner men har haft andra förutsättningar än
oss att titta mer på orsakerna. Wiklund (2008) beskriver att de flesta anmälningar görs av
professionella, framförallt av polisen och handlar om tonåringar. Problembilderna som anges i
anmälningar är överlag tämligen vaga med en låg koncentration av allvarliga problemtyper.
Däremot var kopplingen mellan anmälningar och omfattningen av insatser låg vilket i sig
borde ha genererat i mer studier med tanke på den ökande anmälningstrenden (Wiklund,
2008)

Den goda familjen och den inkompetenta föräldern
De idealbilder av den ”goda familjen” och det ”goda hemmet” som skapades i debatterna i
början av 1900-talet, var färgade av debattörernas egna borgerliga miljöer och hade inte
mycket gemensamt med hur den större verkligheten såg ut (Höjer, 2012). I välfärdsstatens
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uppbyggnad var det viktigt att familjerna antog de nya rollerna som goda fostrare och att
barnen växte upp till dugliga samhällsmedborgare. Barnuppfostran, barnavård och barnskydd
blev ett kollektivt intresse. Världens första barnavårdslag tillkom i Norge 1896 och 1902 hade
Sverige stiftat de första barnavårdslagarna med (Ponnert, 2015). Att befria barn från fattigdom
var att investera i framtiden med mottot; ”barns skyddsbehov och föräldrars inkompetens”
(Höjer, 2012). Vanvårdsutredningen visar hur snett en dylik investering kan gå och att vissa
av de skyddsvärda barnen betalade ett högt pris – hela resten av sina liv. Och vad hände med
föräldrarna till dessa barn? Internationell forskning visar att majoriteten av de barn som växer
ur sina familjehem, har sökt sig tillbaka till sina ursprungsfamiljer efter myndighetsdagen
med varierande framgång (Vinnerljung, 2006). Från svenska förhållanden rapporterar
Vinnerljung (2006; 2016) om en överdödlighet hos föräldrar efter att barnen placerats. Många
dör av missbruksrelaterade orsaker, självmord eller efter yttre våld. 25 % av placerade barn
har mist minst en av sina föräldrar när de når sin myndighetsdag (Vinnerljung, 2006). Med
detta i åtanke är det inte konstigt att Mattson & Vinnerljung (2016) konstaterar att det behövs
större satsningar för att säkra nätverken av vuxna kring de placerade barnen. Barnens rätt till
familj kan inte helt enkelt bara tillgodoses genom placeringen eller en vårdnadsöverflytt, då
den upphör vid myndighetsdagen medan behovet av familjens stöd oftast är stort under många
år till.

Den låga tröskeln
Ingången till den svenska barnavården är vid och bred, det behövs inte så mycket för att
komma över tröskeln (Wiklund, 2008). I ett internationellt perspektiv intar Sverige ett
mellanläge vad gäller anmälningar och insatser men om man jämför med de länder som har
liknande system och förhållningssätt som här, så hamnar Sverige i den absoluta toppen. Men
även om tröskeln är låg för att komma in, är det inte alla anmälningar som leder till utredning
och ännu färre som leder till någon form av insats (ibid). Och även om antalet barn som
årligen är placerade i familjehem eller institution har minskat sedan mitten av 1900-talet, visar
både Vinnerljung (2006) och Wiklund (2008) att barnavård i Sverige knappast är någon
marginell företeelse.

Från vanartslagen till socialtjänstlagen
Barnavården expanderade när den moderna familjen blev ett mål för statens intresse att
åtgärda sociala problem i samhället, särskilt problem som rörde barn och uppfostran (Höjer,
2012). Barnavårdens historia sträcker sig över 100 år tillbaka, och är kantat av motsättningar,
konflikter och ideologier (Lundström, 2017), men har en betydelse för att förstå dagens
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barnavård. Med åren har det skett betydande förändringar i lagarna, men i grunden strömmar
samma föreställningar om sociala problem och social utsatthet. 1902 års vanartslag bytte
namn 1929 till barnavårdslag och nämnder instiftades med professionella inom
barnavårdsområdet; läkare, lärare och präst. Ambitionerna låg på att skydda samhället från
dåliga föräldrar och barn, från arbetarklassens vilda och stökiga barn men uttrycktes inte lika
tydligt i den nya lagen. 1960 års lag landade i ett annat klimat, byråkratin och de uttalat
tvingande åtgärderna tog plats med tjänstemän, ordning och reda, tillförlitliga utredningar och
rättsskydd. Förmaning och varning byttes mot råd och stöd. 1982 kom socialtjänstlagen till
slut, ett brott mot gamla tiders socialvård. Nu skulle allt ligga inom socialtjänstlagen och
samma socialarbetare skulle kunna arbeta med helhetssyn och förebyggande arbete. Nu tar
man avstånd från det samhällsskyddande arbetet, barn ska inte placeras för samhällets skydd
utan för sin egen skull. Och endast med stöd i lagen, den LVU-lag som fick stiftas för
ändamålet (Lundström, 2017).

Osynliggörandet av förälderns behov av hjälp
Sociala problem och social utsatthet har följt med som bakomliggande orsaker till att
samhällets barnavård griper in i drygt 100 år nu. Barnen blir föremål för insatserna medan
föräldrarna, och i synnerhet mödrarna, blir verktygen för dem genom att vara marginaliserade
på olika sätt (Höjer, 2012). Lite annorlunda skulle man kanske kunna uttrycka det som att
markörerna (barnen) för att människor (föräldrar) inte får rätt hjälp och stöd i tid, flyttas
undan. På detta sätt osynliggör man samtidigt både de individuella problemen i form av
missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa med mera som finns hos föräldrarna, men också
samhällets oförmåga att leva upp till sina ambitioner med integrering, bostad åt alla, en jämlik
vård och en i övrigt utjämnande politik. De moraliska aspekterna av att kontrollera mindre
bemedlade och investera i framtiden genom att flytta barnen från fattigdom skiner fortfarande
igenom. Resonemanget är inte så konstigt om vi relaterar det till Vinnerljungs (2006)
forskning och den rapporten som följde (Mattsson & Vinnerljung, 2016) som visar föga
skillnader på de barn som växer upp i den miljön som syskon placeras bort ifrån. Och
speciellt inte om vi dessutom beaktar den överdödligheten som finns hos de biologiska
föräldrarna efter placeringen av barnen och den ökade andelen av psykisk ohälsa hos de
placerade barnen i vuxen ålder (Vinnerljung, 2006; Mattsson & Vinnerljung, 2016).

Sociala problem och social utsatthet
Sociala problem, social utsatthet och marginalisering är inte helt enkelt att förklara. Problem
är för det mesta något som någon eller några av olika skäl anser att välfärdssystemet ska lösa
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eller påverka (Sunesson, 2006). ”Sociala problem” som begrepp syftar till att det inte är en
persons problem, utan av sin natur och framträdelse ett kollektivt sådant. Det innebär också
att det finns en grupp eller en mer allmänt rådande föreställning som är bärare av och
uppfattar något som ett problem. Det kan vara gruppens egna förhållanden eller någon annan
grupps egenskaper. Att uttrycka sig i termer av att någon ”har” problem kan avspegla ett
omdöme om den egna eller en grupps situation. Det kan också vara en bedömning som ligger
till grund för en definition av andra som bärare av problem (ibid). Att definiera föräldrar till
placerade barn som bärare av sociala problem är ett sätt att både göra anspråk på rätten att tala
om vad som är önskat och oönskat (Sunesson, 2006) föräldraskap och ett maktanspråk som
rättfärdigar omhändertagandet av barnen. Enligt Höjers (2012) definition är socialt utsatta
barn ett begrepp som används för att ange vilka barn som är eller ”bör” bli aktuella för social
barnavård. En av de starkaste indikatorerna för vilka barn som blir placerade menar Börjeson
(2010) är fattigdomen. Och specifikt att familjen har ekonomiskt bistånd. Fattiga familjer som
inte har ekonomiskt bistånd har inte heller den ökade risken för separation mellan barn och
förälder (ibid.). Utsatta barn och föräldrar som sociala problem utreds nästan uteslutande idag
efter den manualbaserade utredningsmallen BBiC, Barns behov i centrum. Barns bästa och
barns behov ska tillvaratas men hur mycket reflekterar man över hur man gör det frågar sig
Herz (2016). Barnperspektivet nämns som ett gott mål i sig och ses ofta per definition som ett
etiskt ställningstagande men kan också användas för att osynliggöra barns relationella
identiteter, det vill säga reducera relationernas betydelse (ibid).

Relation och blodsbands betydelse
Föräldraskap och familj har i vårt moderna samhälle fått många skiftande former. Äktenskap
och tvåsamhet är inte längre förgivet för att få barn. Drygt 50 % av mödrar som föder barn
idag är ogifta (Saldeen, 2009). Kärleksrelationer har en osäker bindningstid oavsett om
förhållandet resulterat i barn eller inte. Relationen till barnet däremot upphör inte, även om
relationen mellan föräldrarna gör det (Höjer, 2007). Dessutom är den livslång. Föräldraskapet
är ansett så viktigt att det är lagstadgat att det ska fastställas enligt Föräldrabalken (1949:381).
Blodsbanden ger arvsrätt men kan också ha mer livsavgörande betydelse eftersom ärftlighet i
sjukdomar kan spåras och därigenom också i tidigare skeden behandlas (Saldeen, 2009). Det
kan också ha avgörande betydelse för om man själv vill riskera att sätta barn till världen just
på grund av ärftligheten. Dessutom finns en viktig psykologisk aspekt i att känna till sin
historia och sina familjeband. Dessa band anses så viktiga att rätten till dem finns i både
svensk och internationell rätt genom Europakonventionen och Barnkonventionen (ibid). Mot
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rätten till privat- och familjeliv står samhällets särskilda ansvar för att skydda barn från olika
former av allvarlig utsatthet (Leviner & Lundström, 2017). Det är här som även andra
relationer blir viktiga och avgörande. Börjeson (2010) refererar till Håkansson & Stavne
(1983) och de slutsatser de visat på i sin studie när han konstaterar det som självklart att det
spelar roll vem man som klient är, lika mycket som vilken socialarbetare man möter, för vilka
bedömningar och beslut som tas. Relationen mellan socialarbetaren och den enskilde i
barnavårdsärenden är avgörande för hur det går och vilka beslut som fattas (ibid.). Alain
Topor (2017) menar att om personkemin inte stämmer finns inte förutsättningar för en riktig
hjälprelation, det går inte ”fixa”. Ska det vara möjligt att samarbeta behöver relationen vara
uthärdlig för båda. Är den inte det, menar Topor (2017), byt handläggare. Lättare sagt än gjort
kanske, men även Börjeson (2010) konstaterar att relationen liksom hur socialarbetaren
strukturerar sin tid med den enskilde är avgörande. Det handlar om att tillsammans formulera
mål och rutiner, när och var man ska träffas bland annat. Och ännu viktigare, hur ska man
komma fram till om man uppnått de mål man satt upp? Börjeson (2010) kallar detta positiva
yttre villkor för att nå resultat. Och han är tydlig med att de inre villkoren i form av
socialarbetarens engagemang är avgörande för kvalitén i insatserna (ibid.)

Barns rätt är en principiell utgångspunkt
Barns rätt till föräldrar och familj är alltså en principiell utgångspunkt. Föräldrars rätt till barn
är alltid underordnad den. När den dagen kommer då en förälder blir ifrågasatt i sin
föräldraroll startar en händelsekedja som kan få stora konsekvenser för både barnet och
föräldern. Det krävs inte så mycket för att bli ifrågasatt och tröskeln in till barnavården är låg
(Wiklund, 2008). Enligt 14 Kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) har myndigheter och
yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn en skyldighet att anmäla om de får
kännedom om eller misstänker att ett barn kan fara illa. Lagen är inte lika tvingande för
övriga, men de bör anmäla. De anmälningar som inte sållas ut i bedömningsprocessen leder
till utredningar som beskrev innan. Hur myndigheter ska handlägga ärenden regleras i
Förvaltningslagen (1986:223) och i 11 Kap. Socialtjänstlagen (2001:453). Handläggningen
ska ske skyndsamt och utan att utsätta någon för onödig skada. Vissa utredningar leder inte
till någon form av insats heller (Wiklund, 2008), medan andra utredningar kan leda till
bedömningen att någon form av insats behöver sättas in. Nämnden har ett ansvar och en
skyldighet att se till att alla utredningar slutförs och att beslut meddelas oavsett om beslutet
innebär ytterligare åtgärder eller inte. Eftersom frivillighet och självbestämmande är
principiella och ska genomsyra socialtjänstens arbete måste alla tvångsåtgärder ske med stöd i
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annan lag (Norström & Thunved, 2011). Men så långt det är möjligt ska åtgärder som rör barn
i första hand ges under frivilliga former och i samråd och samförstånd med barnet/den unga
och föräldern. När samtycke inte finns eller kan fås, måste saken prövas av förvaltningsrätten
(ibid.) som beslutar om insatser med stöd i LVU, (1990:52) Lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga, ska inledas. Föräldrars rätt till delaktighet och insyn i dels utredning och
beslut, samt rätten att yttra sig och överklaga besluten regleras enligt bestämmelserna i
Förvaltningslagen (1986:223).

Föräldrars röster
Det finns alltså inte mycket forskning om föräldrarnas förhållanden, behov eller upplevelser
under utredningstiden, i rätten eller under tiden deras barn är placerade. Det finns inte mycket
direkta hänvisningar i lagarna heller för att styrka föräldrars rättsliga ställning eller rätten till
stöd och hjälp under förhållanden då deras föräldraförmåga bedöms som bristfällig och
barnen placeras. Ingrid Höjer (2007) sammanfattar föräldrars uppfattningar av mötet med
socialtjänsten och betonar att deras upplevelser handlar mer om hur och av vem de fått ta del
av, än om vad de tagit del av. Hon beskriver föräldrars upplevelser av att socialtjänsten bara
söker deras brister och det negativa i föräldraskapet och att kännetecknande för de föräldrar
som upplevt att de varit delaktiga i utredningsarbetet, är att de haft en positiv relation till
handläggaren (ibid.). Stellaprojektets förstudie (Berner & Forsberg, 2014) har gjort en mer
omfattande kartläggning av hur situationen ser ut för föräldrar till placerade barn. I Förstudien
lyfts föräldrars egna röster fram (ibid.). Överlag anser föräldrarna själva att de är viktiga för
barnen och att de behöver kontinuerlig uppdatering om barnen och förhållandet i
familjehemmen för att inte tappa relationen. De anser att ett samarbete med familjehemmen är
viktigt och skulle gynna barnen i första hand. Däremot saknar de stöd för att få detta att
fungera (Berner & Forsberg, 2014). Föräldrarna uttrycker ett behov av mer tid än vad
socialtjänsten kan erbjuda dem, för att de ska kunna vara delaktiga i vården av barnen. Många
föräldrar har ett stort behov av att bli lyssnade på varför ett samtalsstöd kan vara nödvändigt.
Just information, delaktighet, planering och förståelse för situationen och kulturella skillnader
är ett genomgående tema i vad föräldrar själva efterfrågar. Dessa områden upplevs också
brista vad gäller socialtjänsten. Ett behov av hjälp med att bearbeta kris och sorg har också
uppmärksammats av intervjuarna (ibid.).

Kommunikationens roll för relationen
Edvardsson (2003) tar upp under ”begreppet utredning”, ett av de mest grundläggande kraven
i utredningsarbetet, att det finns vad han kallar ”Öppen redovisning”. Det vill säga att
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utredaren inte får dölja material. Principen om ”papperen på bordet” måste gälla för dem som
berörs av utredningen och inte utesluts genom sekretesslagstiftning. Det gäller även
sidomaterial i form av anteckningar med mera som inte tas upp i den färdiga utredningen.
Grundläggande kommunikationsteorier (Eide & Eide, 2011) tar upp vikten av att kunna tolka
olika signaler och känsloyttringar till större helheter, att förstå den utsatta situation den
enskilde befinner sig i och att kommunikationen kan vara osammanhängande och flera
problem rymmas i samtal om något annat. Men ett professionellt bemötande och
kommunikation är aldrig detsamma som att äga tolkningen oreflekterat(ibid), vilket även
etiska riktlinjer för socialarbetare tar upp (Akademikerförbundet SSR, 2015). Här ser man en
koppling till föräldrars upplevelser (Berner & Forsberg, 2014; Höjer 2007) och socialtjänstens
brister. Börjeson (2010) menar att det som är avgörande för både barns och föräldrars
upplevelser av placering i familjehem, är socialarbetarens personliga engagemang. Och om
engagemanget leder till ett försök att verkligen leva sig in familjens situation eller bara till att
betrakta familjen utifrån och på distans (ibid.)

Från inkompetens till restkompetens
Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61) visade att samhällets insatser inte alltid slog väl ut och
en ny statlig utredning startade för att se över den befintliga LVU-lagen, ”Barns och ungas
rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”. (SOU 2015:71). I LVU-översynen lades flera
förslag på ändringar fram för att stärka barnrättsperspektivet, skapa bättre stabilitet för de
placerade barnen och för att ge föräldrar en större rätt till konkret stöd och hjälp.
”Utredningen anser att en stärkt rättssäkerhet och ökat stöd till föräldrar vars barn är
omhändertagna till följd av miljön i hemmet kan ha stor betydelse ur ett barnperspektiv. Det
kan innebära att föräldrarna fortsätter att finnas kvar i barnens liv och kan bidra till att göra
vården stabilare och tryggare”. Mattson & Vinnerljung (2016) ställer sig bakom
lagändringarna och förtydligar att samhällsansvaret för barn innefattar att understödja barnets
rätt till familj på olika sätt. Eftersom familjehemsplacerade barns rätt till familj i stora delar
tycks vara beroende av de biologiska föräldrarnas tillvaro, behöver lagen bestämmelser som
fastslår att socialnämnden aktivt ska erbjuda vårdnadshavarna meningsfull hjälp, även för
dem som samtyckt till placeringen (ibid.). Även socialstyrelsen har slagit fast att kontinuitet i
den ungas nära relationer och ett stödjande nätverk är av betydelse i ett livslångt perspektiv
(SOU 2015:61). De nya lagförslagen föreslogs träda i kraft 1 juli 2017 men istället förbereder
man ännu en utredning. Att stärka föräldrars rättsskydd känns fortfarande ganska avlägset
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eftersom de gamla föreställningarna om föräldrars inkompetens fortsatt lyser igenom och
sätter ribban;
”Utöver de i förarbetena nämnda frågorna är det inte helt klart vilka frågor avseende
barnets personliga förhållanden som faller inom socialnämndens respektive
vårdnadshavarens bestämmanderätt. I praxis finns flera fall som belyser frågan vad
socialnämnden får bestämma om. Däremot saknas vägledning avseende vårdnadshavarens
eventuella ”restkompetens”.” s. 694 f. (SOU 2015:61).

In loco parentis = i förälders ställe måste vara erkännande…
Mattsson och Vinnerljung (2016) konstaterar att svensk forskning och debatt inte vill
ifrågasätta nämndens ansvar när denne träder in i föräldrars ställe. Internationellt
argumenteras det däremot om att nämnden ska uppträda som en någorlunda hygglig förälder
(Mattsson & Vinnerljung, 2016). Nämndens ansvar delegeras över till handläggare och det
dagliga ansvaret till familjehemmen. Orsaken till placeringssammanbrotten har lagts på de
biologiska föräldrarna när det i själva verket har varit familjehemmen som sagt upp sig
(Mattsson & Vinnerljung, 2016). Det är alltså lätt att fylla på redan befintliga minuskonton.
Och socialtjänstlagen (2001:453) uppmanar till frivillighet och samförstånd å ena sidan men
tar i nästa ifrån föräldrar både rätten att definiera sig själva och äga kunskaper om sig själva
och sitt barn. Trots etiska riktlinjer från Akademikerförbundet SSR (2015) och
socialstyrelsens egna riktlinjer (2015) i olika förfaranden, lyckas man inte hålla balansen eller
behandla människor värdigt. Pettersen & Simonsen (2013) diskuterar Honnets (2000) begrepp
”erkännande” utifrån respekt i den politiska sfären, värdesättande i den sociala sfären och
omsorg i den intima sfären som familjen är (Pettersen & Simonsen, 2013). Här belyser man
hur viktigt det är att inte reducera ”den Andre” till ett nummer i raden av individer (ibid.).
Ivern att erkänna barnet riskerar att kränka det samma. Istället för ett erkännande förvägras
barnet erkännande i samtliga tre sfärer genom att den biologiska föräldern diskvalificeras,
genom att den sociala sfären inte är stabil och genom att nämnden, den politiska sfären, inte
tar sitt ansvar fullt ut.

25

Metod
En metodbeskrivning är viktig för att synliggöra tillvägagångssättet i en undersökning.
Genom att ha ett syfte och tydlig frågeställning kopplad till en teoretisk utgångspunkt skapas
ett ramverk, ett sammanhang för att förstå resultatet och tolkningen av den.
Det har även gjorts en litteraturgenomgång och viss statistisk bakgrundskoll om antalet
placeringar i regionen som på intet sätt är täckande eller medvetet strukturerad men som
också har en viss funktion för att skapa ramar kring själva resultatet
Frågeställningarna har varit utformade som enkätfrågor (bilaga 5) för att kunna databehandlas
och ställts utifrån områdena; Utredning, placering, vårdplanering och umgängen. Utöver den
strukturerade enkäten har material insamlats från samtal, ljudinspelningar och berättelser som
respondenterna delat med revisionsgruppen.

Förarbetet
Det förarbete som gjordes genom att försöka hitta statistik kring antalet placeringar i Region
Jönköpings län hade för avsikt att hitta en ungefärlig siffra att jämföra antalet intervjuer med.
En tanke om att kunna redogöra för bortfallet också skulle ge underlag för att diskutera
undersökningens tillförlitlighet och överförbarhet fanns.

Litteraturgenomgång
En brukarstyrd brukarrevision har vissa formella krav när det gäller genomförandet och
presentationen av resultatet (Haggren, u.å). Att använda annan forskning och litteratur som
bakgrund till revisionen är inte en del av Verdandis metod. Litteraturgenomgången har fyllt
syftet att hålla arbetet levande under den ganska långa tid som det tagit att genomföra alla steg
för revisionen och intervjuerna.

Brukarstyrda brukarrevisioner
Den metod som ligger i grunden är Verdandis Brukarstyrda brukarrevisioner. Den
kännetecknas av att det är egenerfarna personer som gör hela undersökningen från planering
till genomförande, analys och tolkning och återrapportering av resultatet. Initiativ till en
brukarstyrd brukarrevision kan tas av dem som befinner sig i en verksamhet, deltagare eller
personal. Det kan också komma från politiska beslut, chefer för verksamheter, myndigheter,
arbetsledare eller anhöriga. När initiativ tagits till en revision görs en beställning och avtal
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tecknas mellan uppdragsgivare och uppdragstagare där de formella delarna förtydligas, som
tid, ersättning och ansvarsförbindelser.

Revisorer
När beslut om att göra en revision tagits utses en eller flera revisionsledare eller
projektansvariga och lämpliga revisorer rekryteras. Den viktigaste kvalifikationen för en
revisor är den egna erfarenheten av den verksamhet eller område man avser att undersöka.
Och att dessa personer har förmågan att genomföra en revision med de steg detta innebär.
Vanligtvis gör man en förfrågan genom brukarråd eller brukarföreningar som genom
nätverken kan hitta lämpliga personer. De kan också nominera personer för att utbildas i
metoden. Eftersom det inte finns någon brukarförening eller ett brukarråd för föräldrar med
placerade barn har dessa fungerat som utökad sökfunktion genom egna nätverk och kontakter.

Revisorsutbildning
Under sommaren 2016 utbildades nya revisorer genom länsbrukarrådet för missbruk och
beroende i Jönköping och revisionen är ett avslutande led i utbildningen. Genom utbildningen
får revisorerna kunskaper om de lagar och regelverk som finns, sekretessbestämmelser och
etiska ställningstaganden som omgärdar en revision. Enkätmetodik är en del av utbildningen
för att kunna formulera tydliga frågor och svarsalternativ, liksom vikten av hur den färdiga
enkäten ser ut. Tyngdpunkten ligger på att hålla ett tydligt brukarperspektiv. Genom FoU
Kommunal utveckling i Region Jönköpings län har vi också tillgång till Esmaker, ett
datoriserat statistikprogram och en genomgång av hur det fungerar tas upp under
utbildningen. När de teoretiska delarna av utbildningen genomförts samlades
revisionsgruppen för de praktiska stegen i utbildningen som också föregår själva
genomförandet. Under några heldagar samlades revisorerna och det första ledet var att skapa
en tankekarta. Utifrån dessa kartor sorterades återkommande teman fram och de blev basen
för de frågor som samanställdes i ett enkätformulär.

Enkätkonstruktion, teman och struktur
Tankekartan är en visuell orientering runt det område revisionen avser. Centrum för kartan är
den egna erfarenheten och föräldern till familjehemsplacerade barn. Utifrån detta perspektiv
har områden som aktualiserats på något sätt identifierats och skrivits in runt utgångspunkten
som steg ett. I ett nästa steg sorterades frågor och ämnen in under fem teman; Utredning,
placering, vårdplanering, umgängen och hemflytt. Frågor sorterades under dessa teman för att
underlätta vid själva genomförandet, både för intervjuaren men framförallt för respondentens
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skull. Det fanns en medveten tanke om att försöka underlätta analysen och tolkningen i ett
senare skede genom att ha en viss struktur som underlättade. Enkäten omarbetades flera
gånger för att göra den mindre omfattande och frågor om hemflytt och uppföljning valdes
slutligen bort helt. När enkäten var färdig testkördes den och korrigerades ytterligare. Den
färdiga enkäten kom att innehålla 40 frågor inom de områden som beskrevs innan.

Information
Region Jönköpings län består av 13 kommuner och sammanlagt 15 socialkontor.
Revisionsgruppen arbetade fram informationsfoldrar till socialtjänstens handläggare (bilaga 3)
och foldrar som dessa skulle vidarebefordra till aktuella föräldrar (bilaga 2). Information om
revisionen har gått genom olika nivåer i en hierarkisk ordning. En första informationsträff
med socialcheferna genomfördes i april 2016 på Hooks Herrgård. En folder till socialtjänstens
handläggare presenterades på detta möte. Foldern omarbetades och förtydligades efter de
kommentarer som gavs vid detta tillfälle. Alla kommuner var representerade vid detta första
möte och ingen avsade sig åtagandet att medverka till revisionen. Efter detta första möte
följde flera informationsmöten som bokades in på de olika kommunernas socialtjänster. Före
julen 2016 hade revisionsgruppen ändå inte kunnat få kontakt med och boka in information
med flera av regionens kommuner. En julhälsning mailades ut till dessa kommuner med en
önskan om att kunna få kontakt och boka informationsmöten. Vid varje informationsmöte
lämnades också foldrar för vidarebefordran till föräldrarna.

Strukturerade intervjuer
Verdandis metod har legat i grunden och de enkäter som konstruerats har använts som
intervjuunderlag. På detta sätt har vi kunnat göra strukturerade intervjuer för att fånga upp
mer än vad bara enkäter har möjlighet till.

Urval och avgränsningar
Undersökningen har avgränsats till att endast omfatta föräldrar till familjehemsplacerade barn.
Andra placeringsformer har inte varit aktuella. De föräldrar som varit aktuella i denna
målgrupp ska under undersökningstillfället ha eller ha haft barn i familjehemsplacering, men
placeringen ska inte ha avslutats för mer än tre år sedan.
De urvalsmetoder som använts i revisionen är dels den rekrytering av revisorer utefter
lämplighet och praktisk möjlighet att genomföra hela revisionen som gjorts.
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Målgrupp som urvalsmetod har använts för själva undersökningen. Det innebär att alla
föräldrar i Region Jönköpings län, som inom angivet tidsspann haft sina barn i
familjehemsplacering haft samma möjlighet att delta i undersökningen. Informationsfoldrar
har haft avsikten att skickas ut till samtliga föräldrar i målgruppen utan vidare urval från
socialtjänstens sida.
Ytterligare avgränsning har gjorts mot slutet av själva revisionsgenomförandet för att
revisionen inte skulle bli ett längre projekt än det redan visat sig bli. Detta medförde att
kommuner som inte fullföljt sitt åtagande att medverka till revisionen fick strykas helt ur den.
Avgränsningar i frågeställningarna gjordes flera gånger under sammanställningen av enkäten.
Frågor som var snarlika eller gav liknande svar vid testkörning omformulerades till en fråga
istället. Temat ”hemflytt och uppföljning” togs bort helt ur revisionen med motiveringen att
detta är ett tema som skulle behöva en helt egen revision.

Avidentifiering
För att skydda enskilda respondenter och av respekt för socialtjänstens arbete och enskilda
handläggare har material som på något sätt pekat ut en speciell händelse, plats, kommun eller
handläggare, avidentifierats eller tagits bort. Visst material kan dock fortfarande knytas till
plats eller person men har sparats för att det varit av vikt för undersökningen och både den
enskilde respondenten och revisorerna har ansett att materialet inte kommer att kunna skada
uppgiftslämnaren eller enskilda inom socialtjänsten. Materialet kan också rent generellt
kopplas till grupper av individer i samhället eftersom kulturella, traditionella och språkliga
skillnader tas upp och spelar roll.

Tillvägagångssättet
Tillvägagångssättet har varit att träffa de föräldrar som tar kontakt med revisionsgruppen,
efter deras egna önskemål. Utgångspunkten har varit att två revisorer tillsammans träffar den
förälder som hör av sig och bokar ett möte. De flesta föräldrar har valt att träffa revisorerna i
den egna hemmiljön. Några intervjuer har gjorts genom att socialtjänsten bokat in en träff
med respondenten och lånat ut en lokal. Några intervjuer har genomförts i Kommunal
utveckling:s lokaler efter förälderns önskemål. Övriga intervjuer har gjorts genom telefon. I
praktiken har det inte varit möjligt att vara två revisorer vid varje intervju. En del föräldrar
hade också önskemål om att bara träffa en intervjuare. När det varit möjligt att vara två
revisorer med, har den ena skött enkäten och den andra samlat in material som fallit utanför
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enkätens frågor. I själva genomförandet har vi utgått från Verdandis enkätmetodik och de steg
som detta innebär. Från den ursprungliga metoden har avsteg tagits ifråga om utdelandet av
enkäter och insamlandet av de samma. I revisionens syfte har legat mer kvalitativa förståelser
än vad enbart enkäter hade kunnat ge. Enkäterna har därför varit den grundläggande delen och
fungerat som intervjugrund i vad man kallar strukturerade intervjuer. På detta sätt har vi
kunnat möta upp och också fånga material som enkäten annars missat.
Vid intervjutillfället har revisionsgruppen stått för lite fika, frukt eller godis och redan från
start övergav gruppen tidsschemat för hur lång tid intervjuerna fick ta. Det viktigare blev att
föräldrarna som ville delta, fick göra det i sin egen takt och ta den tid de behövde för att
berätta det de själva ville.
Materialet som samlats in har tagits omhand och förvaras inlåst tills det kan förstöras. Det
insamlade materialet har lagts in i statistikprogrammet Esmaker och resultatet presenteras
som diagram. Övrigt material har använts som tolkningshjälp för att göra en begriplig rapport
av de diagram enkäterna resulterat i.
Revisionen har gjorts i sin helhet av den arbetsgrupp som skapades från början och rapporten
kommer att återkopplas till beställare i sin helhet. Rapporten kommer också att finnas på
Region Jönköpings läns hemsida. En sammanfattning av rapporten med resultaten och en länk
till den fullständiga rapporten kommer också skickas till samtliga föräldrar med placerade
barn, oavsett om de deltagit eller inte, via socialtjänsterna. Ingen vidare efterforskning ska ske
kring vilka som deltagit eller inte.
Revisionen har fått förlängas vid några tillfällen för att försöka få med alla kommuner men till
sist sattes ett slutdatum när rapporten skulle vara klar till 31 augusti 2017.
När återrapportering av revisonens resultat som helhet gjorts är rapporten fri att spridas och
delas.

Etiska överväganden
Vi har i undersökningen försökt följa de grundläggande etiska frågeställningarna rörande
frivillighet, integritet, konfidentiellt och anonymitet som är principen för svensk forskning
(Bryman, 2011). Vi har också tagit fasta på Verdandis (Haggren, u.å) principfrågor gällande
anonymitet och integritet för både revisorer och respondenter.
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Övergripande regler
Beställaren har haft ansvaret att se till att utföraren har fullgod information om vilka
sekretessregler som gäller inom gruppen av brukarrevisorer liksom i mötet med respondenter.
Beställaren och genom denne projektansvariga, har ansvarat för att arbetsgruppen omfattas av
sekretess i enlighet med de regler som finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Informationskravet
Både verksamheter och berörda föräldrar har fått informationen om undersökningen.
Föräldrar som kontaktat oss har vi gått igenom informationen med en gång till innan själva
intervjun. I informationen har undersökningen syfte förtydligats, det har även framgått att det
är frivilligt att delta i den och att de kan välja att avbryta om de önskar.

Samtycke
Samtliga respondenter har själva tagit kontakt med revisionsgruppen och samtyckt till att den
information de gett får användas i revisionens syfte. För dem som önskat har det också funnits
en samtyckesblankett om att de deltar i undersökningen frivilligt och tillåter att materialet, de
uppgifter de lämnar, används i revisionens syfte (bilaga 4). Med få undantag har samtliga
respondenter själva tagit kontakt med revisionsledare och velat vara med. Undantagen har
varit några respondenter som andra deltagare sagt ville bli kontaktade och som tillhörde
målgruppen för undersökningen men inte fått information om den på grund av de kommuner
som inte fullföljde sitt åtagande att medverka till undersökningen. Genom att själv ta kontakt
och vilja delta anser revisionsgruppen vara likvärdigt med ett samtycke från respondenternas
sida i de fall där enkätintervjuerna skett endast genom telefon. De respondenter vi själva har
fått ta kontakt med efter att fått information om dem, har fått samma information uppläst som
finns i informationsbladet som skickats ut via socialtjänsterna och har därefter fått frågan om
de vill delta.

Insamling av data
Samtliga respondenter har fått hela enkätintervjun och övrigt intervjumaterial uppläst innan
intervjutillfället avslutats och erbjudits möjlighet att ändra, tillägga eller ta bort om något varit
felaktigt eller om de av andra orsaker inte velat att det används i revisionens syfte. Alla
respondenter har fått möjlighet att återkomma om de önskat under revisionens gång om de
behövt prata om hur det känts efter intervjun, om de haft frågor och funderingar, bara velat
prata av sig eller på annat sätt behövt stöd efter intervjun.
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Informationsskydd
Revisionsgruppen har ansvar för att det insamlade materialet förvaras på ett sätt så inga
utomstående har tillgång till det. Material kommer att sparas under tre år i låst förvaring och
sedan förstöras. Materialet innehåller inga namn eller andra spårningsmöjligheter.

Respekt för den andres integritet
De respondenter vi har träffat personligen har vi också talat om för att vi inte kommer att ta
kontakt om vi ses under andra omständigheter och att detta beror på att de har rätten att förbli
anonyma i förhållande till revisionen och oss, om de önskar det. Självklart får de själva ta
kontakt om de vill men då är det deras eget val och deras egna villkor.

Revisionsgruppens ansvar under genomförandet
Vad beträffar revisionsgruppen har gruppen ett etiskt ansvar att inte diskutera, avslöja eller
utpeka någon som deltagit i undersökningen. Inte heller får det som framkommer under
gruppens arbete, intervjuer, eller sammanställandet av rapporten lämnas ut till utomstående.
Gruppen har haft ett ansvar för varandras mående, reaktioner och reflektioner under
revisionsarbetets gång. Det är ofrånkomligt att inte stöta på saker, händelser eller namn som
är bekanta och då har gruppen haft uppgiften att i första hand stötta upp och samtala
tillsammans om det, och om det varit allvarliga missförhållanden eller återkommande
allvarliga brister, har problemet dryftats med revisionsledarnas chef på ett avidentifierat sätt.

Revisorernas rätt till integritet
Konfidens och integritet är viktiga principer även i förhållande till brukarrevisorerna Det finns
inga krav på att de ska avlägga någon form av vittnesbörd för att bekräfta att de har
egenerfarenheten (Haggren, u.å). Var och en bestämmer själv i vilken grad man i en dialog
med en brukare vill förtydliga den egna erfarenheten. Revisorernas rätt till integritet är viktig
för att undvika vidare stämpling på grund av sitt deltagande i andra vardagliga sammanhang.

Metoddiskussion
Nytt område och litteraturgenomgången
Att gå in på ett nytt område med en metod som inte prövats inom just det området innebär en
del svårigheter som vi kom att märka. Praktiska, ekonomiska, etiska, byråkratiska och
språkliga, för att inte nämna de rent känslomässiga. En verksamhetsrevision med Verdandis
metod Brukarstyrd brukarrevision är ett koncept för att lyfta in ett reellt brukarperspektiv i
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kvalitetsundersökningar av verksamheter framför allt inom psykisk hälsa och missbruksvård.
Inom socialtjänsten område och speciellt när det kommer att handla om barn och familjer, är
det svårare att få tillgång till de enskilda brukarna då etiska och byråkratiska trösklar varit i
vägen. Eftersom det varit en ojämn tillströmning av intervjuer har vi försökt hålla arbetet
levande genom litteraturstudier som inte ingår som en del av Verdandis metod men som gett
oss en större bild och fler perspektiv. Det är dock egenerfarenheten och föräldrarnas
perspektiv som genomsyrar hela arbetet och rapporten.

Begreppet brukare
Det ligger en stor svårighet i att hantera begreppet brukare. Enligt Verdandi och det
utbildningsmaterial vi använt, är begreppet brukare inte en personegenskap utan en relation
till ett område av välfärdstjänster. Det är svårt att förhålla sig till att både vara brukare,
metodutbildare, revisor och samtidigt möta andra brukare som brottas med den egna
situationen.

Objektiviteten
Det har inte alltid varit lätt att försöka vara objektiv under intervjuerna. Vi är subjekt som
möter andra subjekt och just den gemensamma erfarenheten har skapat situationer där den
intervjuade märkt att något specifikt i dennes berättelse känts igen av intervjuaren. I dessa
situationer har vi löst det genom att förklara att vi kan prata om det efter intervjun, men inte
medan den pågår. Det finns alltid vad man inom forskningen kallar en ”intervjuareffekt”
närvarande (Bryman, 2011). Det innebär att själva mötet med den som ska intervjuas
påverkas av vem det är som intervjuar. Den påverkan ökar självklart om den intervjuade
märker att vissa saker ger reaktioner hos intervjuaren. Egenerfarenheten är i dessa lägen inte
enbart en styrka. Genom att inte försöka dölja en reaktion som redan märkts, utan vara öppen
och efteråt ta den diskussionen har gjort intervjun lättare att slutföra och utan direkt påverkan
på dess innehåll.

Anonymitet, konfidentiellt och integritet
Det stora misstaget har varit att vi såg socialtjänsten som en bra hjälp för att boka in intervjuer
och låna ut lokaler. Här försvinner ju hela tanken om att respondenterna har rätt att vara
anonyma eller åtminstone att deras deltagande hanteras konfidentiellt. De flesta föräldrar har
dock själva valt bort socialtjänstens inblandning i sitt deltagande genom att själva ta kontakt
och bestämma tid och plats. Detta är en viktig lärdom att ta med sig i framtiden när det gäller
så känsliga områden som detta med föräldrar till placerade barn.
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Revisorer
Det mest optimala är att ha fler revisorer än man tror sig behöva för genomförandet. Livet är
inte förutsägbart och revisorer kan av olika anledningar få svårt att genomföra hela
revisionen. En arbetsgrupp på fem revisorer har varit för liten för en så omfattande och
utdragen revision som denna blev. Det har resulterat i att revisonsledarna fått göra väldigt
mycket övertid för att få rapporten färdig. Den har dock lästs och godkänts av hela
arbetsgruppen.

Tid
Tid liksom kostnader för genomförandet har vi varit alldeles för optimistiska kring. De
revisioner som tidigare genomförts har legat till grund för beräkningar och har varit mer
koncentrerade i tid och geografi. Inför framtiden behöver man ha en större eftertanke kring
skillnaden mellan att göra en revision på en verksamhet och att göra en revision kring ett
område, ett fält, som kan vara geografiskt utbrett.

Validitet och reliabilitet
Begreppen validitet och reliabilitet hör hemma i den kvantitativa forskningen (Bryman,
2011). Validitet kan bestämmas på olika sätt, men generellt handlar det om ifall
undersökningen lyckats ställa rätt frågor relaterat till syftet med undersökningen.
Reliabiliteten handlar istället om undersökningens öppenhet och tydlighet, om möjligheten att
göra om undersökningen. Den egna erfarenheten och testandet av enkäten har gett en god
validitet ur det perspektivet. Det är också viktigt att påpeka att detta inte är en
forskningsrapport och att vi provar oss fram och lär oss fortfarande. Reliabiliteten eller
tillförlitligheten kan diskuteras utifrån dels antalet svaranden och att totala antalet föräldrar
eller placeringar inte går att få en bild av. Dels utifrån de skiftande svar och den tydligheten i
svaren som getts. Utifrån antalet intervjuer kan vi inte säga att detta är generellt gällande för
alla föräldrar som har sitt barn i familjehemsplacering, ens i Region Jönköpings län. Däremot
ger undersökningen en ganska samlad bild av en stor grupp föräldrars upplevelser. Trots att
det finns stora skillnader mellan föräldrarna, placeringarna och andra omständigheter kring
placeringen så visar resultatet på stor samstämmighet när det kommer till vissa avgörande
delar vad gäller upplevelsen av att gå igenom processen det innebär att ha sitt barn placerat.
Det ger samman med öppenheten kring undersökningen och tillvägagångssättet en god
tillförlitlighet för undersökningens resultat.
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Resultat
Här presenteras resultaten på enkätfrågorna i diagramform med kommentarer. I de fall fler än
en har gett samma svar i kommentarerna har det endast skrivits ut en gång men siffran inom
parentes före anger antalet som svarat detta.

Bakgrundsfrågor
Ålder?
Namn

Antal

%

15-25

1

3

26-35

4

12,1

36 +

28

84,8

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kön?
Namn

Antal

%

Man

7

21,2

Kvinna

26

78,8

Annat

0

0

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Hur ser din familjestatus ut?

Namn

Antal

%

Ensamstående

19

57,6

I ett parförhållande

14

42,4

33

100

Antal

%

Hyr bostad

26

78,8

Äger bostad

3

9,1

Saknar bostad

0

0

Tillfällig boendeform

2

6,1

Annat

4

12,1

35

106,1

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Aktuell boendeform?
Namn

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Annat:
-

Hyresrätt.

-

Osäkerhet kring
bostadssituationen.

-

Inneboende.
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Vilken sysselsättning har du idag?

Namn

Antal

%

Arbete

8

24,2

Studier

2

6,1

Arbetslös

1

3

Sjukskriven

8

24,2

Annat

17

51,5

36

109,1

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Annat:
-

Sjukskriven och arbetstränar.

-

(2) Sjukersättning.

-

(3) Pension.

-

(2) Arbetar 50 % och sjukskriven 50 %.

-

Företagare.

-

Arbetstränar.

-

Sjukbidrag och daglig verksamhet.

-

Arbetslös och sjukskriven. Sjukersättning.

-

(3) Sjukpension.

-

Aktivitetsstöd.

-

Föräldraledig.
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Vad har du för utbildningsnivå?

Namn

Antal

%

Ej fullgjord grundskola

2

6,1

9 årig grundskola

10

30,3

Gymnasiekompetens

18

54,5

Högskolekompetens

3

9,1

Annat

6

18,2

39

118,2

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Annat:
-

Påbörjad gymnasieutbildning.

-

(2) Komvux.

-

Yrkeserfarenhet.

-

Har gått olika kurser för att stärka min kunskap.

-

Går gymnasium nu.
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Utredning
Har du fått information vid inledande möte med socialtjänsten om dina rättigheter och
skyldigheter?
Namn

Antal

%

Ja

5

15,2

Nej

23

69,7

Delvis

5

15,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Bara: Så här gör vi. Passar det inte så tar vi barnet.

-

Aldrig.

-

Sina skyldigheter får man ju alltid veta.

-

Varit lite upp och ner i den processen.

-

Förklarade.

-

Gick väldigt fort, hann inte fatta vad som hände. Incidenter på skolan och efter förhör som
först fick jag information.

-

Bara hot om att de tänker ta barnet.

-

Bara av handläggaren att det är kvinnans uppgift att ta hand om äktenskapet.

-

Var sjuk när de tog barnet från mamman. Ingen information utan hemlighölls i en månad.
Blev en konflikt till slut för jag ville ha mitt barn.

-

Bara krav på frivillighet för att undvika tvång.

-

Jag använder alla kanaler för att söka den fakta och information jag behöver om det fattas
något. Litar inte bara på socialtjänsten.

-

Kan man inte säga.

-

I början.

-

Var inte med från början.

-

Kommer inte ihåg riktigt. Ibland gör de (socialtjänsten) saker värre än det behöver vara. Även
att de kanske vill väl.
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Forts.
-

Har svårt att minnas exakt då jag var aktiv och en mörk period i mitt liv.

-

Skyldigheterna men inga rättigheter.

-

Information om vissa delar.

Har du fått information om hur du överklagar avslag och beslut?

Namn

Antal

%

Ja

11

33,3

Nej

22

66,7

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Var sjuk och inlagd. De krävde att jag skulle kunna bevisa att kunde bli frisk inom 3 månader,
annars tar de barnen.

-

Som bilaga på beslut.

-

Ja pappersmässigt men ingen hjälp att skriva.

-

Nej man får inte mycket till information.

-

Men det hjälper inte ett skvatt, helt meningslöst.

-

I samband med att advokat inkopplades.

-

Det har funnits en rad om att beslut går att överklaga, hur, har man fått ta reda på själv.

-

Stod i breven de skickade.

-

Jag tar reda på det jag behöver veta.

-

Men jag vet hur man går till väga. Har tagit reda på det själv.

-

Dåligt med all information. Det nämndes i början. Har fått lära oss hur man går till väga
själva.

-

Det har vi fått läsa oss till själva.

-

Ingen information alls. Fått ta reda på mycket själv. Socialtjänsten tycks rädda för en som vet
mycket själv.
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Forts.
-

Inte från socialtjänsten, bara genom advokat och andra.

-

Ibland, ibland inte. En del har man fått rådda i själv.

-

Blir bemött olika beroende på vem det är från socialtjänsten och de bemöter oss föräldrar olika
med.

-

Valde själv att de skulle placera barnet.

-

Det var aldrig aktuellt.

Har du fått information om vart du kan vända dig med frågor om olika delar i utrednings- och
placerings processen?

Namn

Antal

%

Ja

7

21,2

Nej

17

51,5

Delvis

9

27,3

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Minns knappt något, Jag var sjuk.

-

Till handläggaren.

-

De skickar lite papper ibland men de är ju utan det man egentligen behöver. Som sagt, sina
skyldigheter får man ju uppdaterat men man har väl inga rättigheter. Och man får inga
alternativ.

-

Fick information.

-

Till den handläggaren som hade ärendet.

-

Har ju frågat alla jag kunnat få tag på, socialtjänsten, advokater, föreningar och
privatpersoner. Men det har varit dåligt med svar.

-

Ett visitkort till handläggaren.

-

Efter 1 månad lite bristande uppgifter i brevlådan. Ytterligare en månad senare en kontakt.
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Forts.
-

Kontaktuppgifter till öppenvården.

-

Jag söker allting själv.

-

Tar kontakt med av den anledningen och söker svar.

-

Det får man ta reda på själva.

-

Kontakten bröts när handläggaren blev sjukskriven. Inga uppföljningar.

-

Fått rådet att anlita jurist.

-

Men det blev verkligen inte som jag trott eller ville.

-

Hade stöd från min missbrukshandläggare.

-

Barnet hade ju en handläggare vi kunde fråga.

Har du fått information om hur bistånd fungerar?

Namn

Antal

%

Ja

8

24,2

Nej

20

60,6

Delvis

5

15,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Hur upplevde du mötet med utredaren?

Namn

Antal

%

Mycket bra

0

0

Bra

10

30,3

Mindre bra

3

9,1

Dåligt

20

60,6

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Hur upplevde du mötet med familjehemssektionen?
Namn

Antal

%

Mycket bra

0

0

Mindre bra

8

24,2

Bra

10

30,3

Dåligt

15

45,5

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Hur upplevde du mötet med barnets handläggare?
Namn

Antal

%

Mycket bra

0

0

Bra

4

12,1

Mindre bra

10

30,3

Dåligt

19

57,6

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Barnets handläggare är samma som utredaren. I början bra men sen blev jag bara överkörd.
Jag skulle inte heja om jag såg henne. Familjehemshandläggaren var bättre än den andra.

-

Familjehemssektionen: Alltid fokus på barnet och familjehemmet. Växlat. Bytt många gånger.
Barnhandläggare: Många olika, en del dåliga. Beroende på person. Provocerat. Söndrar egna
relationen till mamma genom begränsningar vid placeringen av barnet.

-

Utredaren och barnhandläggaren var samma person. Superdålig upplevelse. Med polis som
förstärkning. Och familjehemssekreteraren var det elakaste jag mött.

-

Det är väl mest jag som är svår att nå.

-

Samma handläggare för de olika delarna. Kemin går inte ihop.

-

Det var just barnhandläggaren som förstörde allt.

-

I början var det ok. Ibland med annan handläggare.

-

Extremt dåligt. Utredare tillsattes i hemmet som ej såg fel.
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Forts.
-

Orättvist. Behandlad som en kriminell. Utredare ser inte människan utan går efter någon bok,
regler. De andra två var samma handläggare, svår, regelstyrd, ointresserad av omständigheter
runt familj och det inträffade. Verkade skadeglad och skrattade åt mig. Båda har bytts ut och
det har blivit lite bättre.

-

Varit så många handläggare och alla har varit olika, tyckt olika. Några har varit fruktansvärt
hemska, elaka eller bara svåra att nå. Någon var riktigt bra och någon helt ok. Men resten var
en mardröm. Usch!

-

Det hade bara dykt upp personer för att ta barnet. Skulle träffa dessa personer men de kom
inte. Väntade i timmar med dom kom inte. Kunde inte leta själv, kan ju inte friskskriva mig
själv på sjukhuset.

-

Så många byten och svårt att veta vem som är vem av alla. De var som häxor. Det blev kaos.
Och man är så ledsen för att man måste ge upp när man blir sjuk.

-

Upplevde att inga alternativ fanns. Utredaren och barnets handläggare letade bara fel och
brister. Rekommenderade mig att söka psykiatrisk hjälp för att hantera att de tar barnen redan
innan utredningen var klar och barnen togs. Sa att särbos är ingen riktig familj.

-

Osäker på vem som är vem nu mer. Många byten.

-

Varit många byten av handläggare. Den som är för tillfället är bra men de som var före var
inte det.

-

Innan var det ännu sämre.

-

Mötet med utredaren var fruktansvärt. De andra jobbar ju 2 och 2 och ibland gick det bra. Det
var så många olika.

-

Utredarna var aggressiva och skrek. Vet inte om familjehemshandläggaren var med då, men
de var inte med på socialtjänsten utan fick träffa familjehemmet utan handläggare. Det var
synd att barnhandläggaren slutade för sen dess har ingen brytt sig eller följt upp någonting.

-

Mycket dåligt. Samma handläggare som haft hand om de olika delarna. Säger att barnen mår
bra och att det inte betyder något att de gråter hela tiden, att det är normalt.

-

Familjehemssektionen var bra då de förklarade varför barnet var omhändertaget första gången.
De andra var en mycket negativ upplevelse från start. Misstänksamma och tar en inte på
allvar.

-

För många handläggarbyten hela tiden. Det känns inte bra att alltid få börja om från början
och berätta allt igen. Särskilt inte som en del misstrodde mig. Familjehemssektionen borde ha
matchat bättre och tänkt sig för. De märkte ju att de brustit sen och flyttade barnet. Det var en
del snälla personer men sättet de agerar på är inte ok. Det är förnedrande att inte bli bemött
med respekt.
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Forts.
-

Mötet med utredaren var väldigt dåligt. Familjehemssektionen likaså. Överambitiösa så det
blev kränkande.

-

Det är så nervärderande. De utgår från rykten och kommunikationen brister.

-

Det har varit samma personer som utrett som sen varit handläggare. Så dåligt bemötande. De
borde brännas på bål. Känner fortfarande att de kan fara och flyga.

-

Blir förbannad, de lyssnar inte på mig.

-

Den blev jag skitarg på.

-

Har bara haft kontakt via telefon, hen känns spetsig. Är inte nöjd alls med kommunens
socialtjänst där.

Tycker du att du fått vara delaktig i processen kring barnets utredning?

Namn

Antal

%

Ja

3

9,1

Nej

17

51,5

Delvis

9

27,3

Annat

4

12,1

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Annat:
-

Nej. Jag pratade men de skrev egna tolkningar. Påpekade detta men de hävdade sin rätt till
uppfattningen. Fabuleringar, inte sanningen. Skiljer i olika kommuner. En kommun kör över,
en annan kommunicerar.

-

Erbjuden att vara det men ville inte, inget förtroende för dem.

-

Ville inte tala med dem alls till slut. Allt vändes emot mig.

-

Delvis men det är väldigt lite.
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Har du förstått vad som står i utredningen?

Namn

Antal

%

Ja

13

39,4

Nej

4

12,1

Delvis

9

27,3

Annat

7

21,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Annat:
-

Förstod vissa delar men inte andra.

-

Språkligt ja, innehållsmässigt nej. Så mycket rena sakfel, tolkningsmissar, värderingar och
luddighet.

-

Inte fått se några papper. Mamman och hennes familj bara.

-

Inte fått se mycket av utredningen.

-

Finns ingen aktuell utredning. Den ursprungliga gjordes på utredningshem och den är korrekt
och begriplig.

-

Ja, efterhand har man begripit det.

-

Min man hjälpte mig att läsa den
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Har ni kunnat kommunicera utredningen medan den pågick?

Namn

Antal

%

Ja

12

36,4

Nej

17

51,5

Delvis

4

12,1

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Inte klarat att läsa hela. Hemskt. Andras skit och åsikter om en. Tufft. Påpekat sakfel men de
kunde inte ändra det som skrivits.

-

Får inte riktigt grepp om det. Svårbegripligt. Uppfattat att socialtjänsten är otydliga och har
förväntningar på en, men är inte raka med det, eller vad de förväntar sig. De skapar rädsla. Har
fått läsa och påpeka fel och en del togs bort.

-

Känner mig lurad och förd bakom ljuset.

-

Lättare om de är tydliga och förklarar ordentligt.

-

Svårt sjukdomstillstånd och utredningen blev rena gallimatias.

-

Mer delaktighet i början men sen har det avtagit. Inte kommunicerats så mycket. Vill inte
klaga.

-

Fick ta del av och kommentera utredningen men inte sett några korrigeringar. Utredningen var
väldigt rörig, dåligt skriven och svårläst. Därför också svårbegriplig. Under tiden utredningen
pågick fick jag ta del av kortare sammanfattningar och jag skrev själv och kommenterade
dessa sammanfattningar men det fördes inte in i utredningen.

-

Kommuniceringen av utredningen fick vi möjlighet till först långt senare efter många
påtryckningar. Och det slutade med att vi fick veta att de inte hade tid med att vi satt och
påpekade varenda liten felaktig detalj.

-

De skrev i block och vägrade visa vad de skrev.
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Forts.
-

Den delen måste de haft över huvudet på mig. Mammans familj och socialtjänsten.

-

Aldrig. Förstår vad de skrivit. Men de har omskrivit allt. Formulerat det så att det blir
kränkande.

-

Men inte kunnat påverka den.

-

Mer tagit del av den än fått vara delaktig eller kunnat påverka.

-

Skrev inte under ens. Var i nämnden och påtalade alla lögner och spekulationer om barnet i
utredningen. De spekulerade till och med om ifall jag skulle göra barnet till missbrukare!

-

Fick med papper från socialtjänsten och läsa hemma. Ta del av, inte kommunicera.

-

De går på gamla utredningar, sa att det är en LVU-utredning och skrek på mig för att jag var
på sjukhus. Fick ett brev med krav att omgående bevisa att jag var frisk. De upprepar sig,
förstorar upp, blandar ihop. Gammalt och nytt, ingen ordning på händelser eller årtal. Inte ok.
Det som varit för länge sen görs aktuellt nu. Har fått bråka och kräva för de har inte velat ge ut
ett papper.

-

De säger att jag inte förstår och vänder det emot mig.

-

Ordbajseriet. Dåligt skrivet. Känner inte igen mig i det de skrivit. Hjälper inte att
kommunicera det, Det stämmer inte ändå sen och de ändrar inte dokumentationen fast man
påtalar felaktigheter.

-

De tror att de genom några observationer kan göra sig en bild av familjen, vårt liv och
föräldraskapet. Inte ens riktiga observationer när de plötsligt deltar och leker med barnen. Sen
ingen riktig kommunikation överhuvudtaget. De vill inte ha personlig kontakt. De vill ha svar
på specifika frågor bara via telefon. Sen får man läsa något som inte är innehållsmässigt
korrekt. Andra och tredjehandsuppgifter.

-

Efteråt kom det. Långt efteråt. Men inga kompletteringar.

-

Språkmässigt har det inte varit några problem men innehållsmässigt är vissa bitar svåra att
förstå.

-

Hade ingen kontakt alls med mig under utredningen och så här efteråt har jag kunnat läsa det
och förstår vad som står där. Men innehållsmässigt är det ju mycket som inte ens är sant.
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Har du erbjudits stöd från socialtjänsten för dig själv under barnets utredning?

Namn

Antal

%

Ja

11

33,3

Nej

22

66,7

Ej aktuellt

0

0

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Om ja, vilken form av stöd har du erbjudits?

-

Samtalskontakt.

-

Stöd i min mammaroll och andra saker som har upphört. Gjort färdigt allt de ville.

-

Samtal. Broschyr om hur, vem man vänder sig till och så vidare.

-

Det fanns någon grupp jag kunde gå med i om intresse fanns. Familjesamtal på
familjecentralen och föräldrautbildning genom Komet.

-

Öppenvård. De skulle lära mig att kommunicera rätt. Men den andra parten då?

-

Utredningshem. De frågade vad jag behövde för hjälp. "Hur kan vi hjälpa dig"? Men jag visste
inte. De drog in medicinen och trodde jag skulle fungera ändå. Och så fick jag
föräldrautbildning.

-

Utredningshem. Där skulle det finnas all hjälp dygnet runt, sa de.

-

Samtal med handläggaren.

-

Det var via missbrukshandläggaren, behandlingen jag gick, hade aldrig pallat om jag inte fått
det stödet

-

Öppenvården.

-

Utredningshem men det var inget stöd precis. De pushade mig visserligen när jag gjorde bra...
Och de tyckte jag skulle anlita en psykolog.
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Tycker du stödet var tillräckligt?

Namn

Antal

%

Ja

3

23,1

Nej

10

76,9

13

100

Total

Svarsfrekvens
39,4 % (13/33)

Kommentarer:
-

Det hjälpte inte mig i relation till socialtjänsten.

-

Länge sen. Psykologisk hjälp.

-

Just då orkade jag inte. Hade en vän och familjen som stöttade. Hade kanske behövt ha mer
stöd men ville inte då.

-

Det var ingen hjälp. Hjälpen var riktad för att gagna familjehemmet, inte mig.

-

Men det fick mig att inse att jag inte var så kass ändå.

-

Nej, tvärtom. Det var inget stöd. Det bara förstörde för ingen mådde bra av alla människor
som var där. Förvirrande och skapade frustration hos barnen. Och skulden fick jag ta.

-

Inte införstådda i problematiken och saknade empatisk förmåga.

-

Jag var i tungt missbruk, behövde verkligen mycket stöd.

-

Det var väl bra, leder ju inte till något, man kommer inte framåt ändå.

-

Det var inget stöd.
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Placering

Vilken typ av placering ledde utredningen till?

Namn

Antal

%

Frivillig placering enligt SoL

7

21,2

Frivillighet under tvång (SoL)

16

48,5

LVU

10

30,3

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Villkor att bli frisk och vara frisk och ha jobb inom 3 månader.

-

Har upplevt det olika under olika steg under utredning och placering. Första var att de hade
vilja och skulle hjälpa. Sen nästa blev kontroll och kränkande.

-

Bad att få komma till utredningshem med barnen men fick inte.

-

Enligt det vi önskade och såg som det bästa.

-

Det fanns ju inga alternativ pga. sjukdom, så på så sätt var det frivilligt. Sen fanns det ingen
möjlighet att få tillbaka barnet. Vid försök satte de ett LVU istället.

-

Var ju tvungen att göra som de sa.

-

De gjorde ett omedelbart omhändertagande först men det övergick till en SoL-placering. De
hotade med att jag skulle förlora möjligheterna att påverka och ha något att säga till om.
Hotade att det skulle bli tvångsvård annars efter utredningen.

-

Mamman ville ha placering. Men inte att fadern fick barnet.

-

Fick ju inga alternativ.

-

Indragna mediciner gav inga andra vägar. Jag mådde för dåligt.

-

Skulle bara vara en kort, tillfällig placering. Men det blev helt fel. Från jourfamilj till ett
olämpligt familjehem och sen var de tvungna att flytta barnet till ännu ett familjehem. De var
bra i alla fall.
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Forts.
-

Det var LVU först i början. Sen blev det en frivillig placering, frivillig under tvång. Hade ju
inga val.

-

Inget annat val.

-

De hotade med LVU annars.

-

Hot om tvång trots godtycke till placeringen för invändningar om att placeringen är för långt
bort.

-

Var ju bara så. Inget val.

Är placeringen inom rimligt avstånd från dig? (en restid under två timmar enkel resa)

Namn

Antal

%

Ja

25

75,8

Nej

8

24,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Utgick socialtjänsten från dina önskemål gällande placering?

Namn

Antal

%

Ja

12

36,4

Nej

17

51,5

Delvis

3

9,1

Inte aktuellt

1

3

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Släktplacering och samma som anmält.

-

Det bara small och så var de borta. Utan förvarning. Socialtjänsten slog sönder familjen när
vi befann oss i kris.

-

De hade redan den familjen.

-

Tvingad att göra som de sa.

-

Nära som möjligt och blev lyssnad på. I början var det så. Trivdes inte bra och flyttades
närmare andra föräldern.

-

De tog hänsyn till vissa punkter med krav.

-

Vi fick träffa dem och de verkade ok. Men vad skulle vi jämföra med? Det var ju inte som
att vi fick flera olika att välja mellan. Och vad ska man ha för önskemål när det enda man
vill är att få behålla sitt barn.

-

Släkten ingrep.

-

Skedde utan att jag hade kännedom om det.

-

Eftersom de hade semester placerades barnen bara ut hos släktingar som de inte hade tid att
utreda då. På grund av semestern.
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Forts.
-

Det var bra när vi träffade familjehemmet första gångerna men sen blev det inte så som det
sades. Nu säger de att det är för nära och att det inte är bra för relationen. Men familjehem är
inte viktigare relation än vår och vi tappar den till barnet. Vi blir låtsasföräldrar.

-

De var ju ok som stödfamilj och det var bra i början.

-

Inget snack. Hade dock önskat få vara mer delaktig kring planeringen av vården. Tur det var
ett bra familjehem i alla fall.

-

Nej. De har agerat själva. Och med hjälp av polis för att jag inte ville placering. Fick inte ens
veta var de var för de skulle utredas och anpassas.

-

Ville barnen skulle få vara tillsammans men de delade på dem.

-

Det har de inte gjort.

-

Behövde få hjälp under en tid och barnet behövde någon som tog hand om det då. Trodde de
hade koll på var de placerar barn och det skulle bara vara för en kort tid. Men det blev
hemskt fel och byte av familjer och drog ut i tid.

-

Det har betytt allt att mitt barn fick vara kvar inom familjen

-

Släktplacering.

-

De kör sitt eget race.

-

Fick träffa familjen och sen kom de och hämtade barnet.

-

Släktplaceringen var inte under diskussion utan blev så. Sen att det blev fler familjehem är ju
en annan sak.

Om nej eller delvis, vad skiljde sig från dina önskemål?
-

Relation före avstånd. Socialtjänsten väljer familj och släkt hellre än närheten till mamma.

-

Ville ha dem placerade inom släkten.

-

Går inte att tänka hur eller önska sig något. Man vill inte placera sina barn.

-

Närmare egna hemmet. Större insyn och delaktighet i barnets liv och skolgång.

-

Det skulle ju bara vara en avlastningsfamilj.

-

Gränssättningen.

-

Att de inte placerades. Eller att vi hade placerats tillsammans.

-

Ändå ok att det var släkt. Ville träffas mer men fick nej.

-

Det hade varit bättre att få veta hur och var. Att få veta att det är bra där.

-

Hade velat se dem och lära känna dem först.

-

De delade upp barnen i olika släkthem och vissa av dem var inte lämpliga att ha barn.
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Forts.
Mycket. Ville det skulle vara en släktplacering, men socialtjänsten tyckte inte det var lämpligt.
-

Inget att önska. De var helt underbara. Tog mig till sig och lät mig ta del i barnens liv.

-

Ville inte ha placering. De skilde på dem, tog deras personliga ägodelar, flyttade runt dem och
bytte handläggare hela tiden.

-

Önskan om att få hjälp på hemmaplan istället.

-

De har flyttat dem och delat dem.

-

De lyssnade inte, tog inte hänsyn till omständigheter som var viktiga och det blev både
kränkande och konfliktfyllt. De borde inte få säga hur som helst till människor, det är verbal
misshandel. Och så alla byten av familj.

-

Barnets behov av och möjlighet till att få vara med båda sina föräldrar. Man vill ju att det ska
vara bra. Att det inte kommer till ett hem som är problemfyllt i sig, utan till trygga vuxna.

-

Fick inte ge några önskemål överhuvudtaget.

-

Att kunna ha normala umgängen. Att det var närmare. Att det fungerat med samarbetet och
skjutsningar och det vid umgänget.

-

Att det var ett familjehem närmare hemmaplan.

-

Kunde vara bättre.

Tog man tillvara på din kunskap om ditt barn vid placeringen?

Namn

Antal

%

Ja

6

18,2

Nej

21

63,6

Delvis

6

18,2

Ej aktuellt

0

0

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Om ja eller delvis, på vilket sätt gjordes det?
-

De gör på sitt eget sätt.

-

Efter ingripandet frågades det om barnens ordinarie beteende och vardagsstruktur.

-

Fyllde i en del enkäter med frågor då från start. De byter ju handläggare hela tiden så jag
antar att mycket försvann i de bytena.

-

Helt ok. De kan bli bättre. Bättre kontroll på familjehemmet och bättre uppföljning.

-

Det blev inte bättre i placering eftersom de inte tog det jag sa på allvar. De ville inte förstå
kärnan av problemet.

-

Familjehemmet var intresserat och ville veta. De ville ha samarbete, att vi var delaktiga. Till
skillnad från socialtjänsten som verkligen jobbade på att vi skulle hållas kort och motas, inte
ha insyn i barnets liv under placeringen.

-

Bra kommunikation med stödfamiljen som sedan blev familjehem.

-

Familjehandläggaren var "bra". Fick förklara om barnets perspektiv.

-

Frågad vad jag önskade, träffades i nätverksmötet och pratade

-

Några småfrågor. Väldigt lite. Om det var någon speciell mat till exempel.

-

Jag trodde det, Jag var tydlig med det till socialtjänsten och familjehemmet. Men sen
nonchalerades det helt.

-

Utredningshemmet.

Hur upplevde du första kontakten med familjehemmet?

Namn

Antal

%

Mycket bra

8

24,2

Bra

14

42,4

Mindre bra

3

9,1

Dåligt

8

24,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Kommentarer till föregående diagram, ”Hur upplevde du första kontakten med
familjehemmet?”
-

Släktplacering. Rätt jobbigt! Inte pratat med dem på länge. Hade ingen bostad, inget. Ingen
bra relation pga. mannen.

-

Släktplacering. Det blir komplicerat för familjestrukturen påverkas och förändras. Min roll blir
underordnad dubbelt upp. Vad jag tycker spelar ingen roll och räknas inte för alla andra tror
de vet bättre. Om mig och om barnet.

-

Bra känsla direkt, De var godhjärtade.

-

Lite smånervöst.

-

Tyckte de förstod och lyssnade mer då.

-

Familjehemmet ville träffas, hade inget behov av bestämda tider eller stänga mig ute.

-

Svårt när man står i den ställningen att behöva lämna ifrån sig sitt barn till främlingar. Tack
och lov gjorde familjehemmet situationen lättare genom att vara ärliga och fina i mötet.

-

Fick inte ens komma in hos dem. Bara träffa de små några timmar i affärscentrum.

-

Blev bättre för varje gång. Familjehemmet märkte ju att de var felinformerade av den andra
föräldern.

-

Velat samarbeta men inte de.

-

Det var bra först men blev sämre sen.

-

Såg mycket bra ut i början.

-

I början var allt helt ok.

-

Det var bra först, sen ändrades det.

-

De var superbra. Öppna dörrar och de uppmuntrade mig verkligen att komma.

-

De hölls hemliga tills förhandlingen hade varit. Sen ignorerade de mig bara. Och smutskastade
mig för socialtjänst och barnen. När det inte var roligt längre flyttades barn igen och igen.

-

Jourhemmet var hemskt.

-

Det var ju olika familjer. Ett av dem var ju hemskt men sen blev det ett bättre.

-

Inom familjen, mitt barn var trygg där inget främmande

-

Man tror ju man känner sina släktingar.

-

De verkade neutrala och bra först.

-

Upplevde inte att vi fick någon kontakt egentligen.

-

Det var rent kaos. De var otrevliga och skällde.

-

De var lugna och snälla. Trevliga.
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Hur har den fortsatta relationen med familjehemmet varit?

Namn

Antal

%

Mycket bra

6

18,2

Bra

10

30,3

Mindre bra

5

15,2

Dåligt

12

36,4

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer till föregående diagram, ”Hur har den fortsatta relationen med familjehemmet
varit?”
-

Blev bra efter skilsmässan.

-

Gått i intervaller från bra till att bli dåligt. Andra relationer i familjen och det har inverkat.
Blivit sämre bara.

-

Helt underbara. Som bra vänner.

-

Mycket hänger ju på mig. Att jag är svår att få tag på och så.

-

Börjat ifrågasätta om informationen om barnet är relevant och riktigt. Blir fel ibland för de
säger inte som det är.

-

Pratar över huvudet på mig och tar mig inte på allvar.

-

Både familjehemmet och vi har strävat efter relation och samarbete. Inte bara med barnet, utan
mellan alla oss.

-

Hur kan det bli bra när man bara ses ute bland folk.

-

Kände att något var fel från början. Och det visade sig vara rätt också. Väldigt fel.
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Forts.
-

De tog över barnen allt mer och slutade bry sig om att vi var familj. De bjuder inte in oss att
delta vid speciella tillfällen för barnen och de hälsar aldrig på oss längre. Har inte gjort det på
många år nu. De har för "svårt att planera in" det.

-

Nu är det väl si sådär.

-

Ännu bättre.

-

De pratar inte med oss. De vill inte. Tar ingen hänsyn och hör inte av sig. De verkar ha egna
relationsproblem och bråk som barnet berättat om.

-

De vill inte ha någon kontakt med oss längre.

-

Hemsk. De ville behålla mitt barn och vi kunde inte komma överens längre. Jag kände mig
motarbetad av dem och stängdes utanför allt.

-

De har funnits kvar och ställt upp även efter om det varit något.

-

Efter flera flyttar är de i en familj som vill involvera föräldrar med. Som vill ha kontakt och då
kämpar jag med.

-

Fungerar idag men inte innan. Det ena hemmet är helt ok och det andra är lite till och från.

-

I dagsläget är det väl ok, men vi vill ju ha hem dem.

-

Konfliktfyllt och krystat. Svårt med relationen och så har man ändå inget val. Man vill ju inte,
men är rädd för att de flyttar barnet till helt okända.

-

De blev konstiga. Blev anklagad för en massa saker som inte stämde. Gjordes besvärlig.

-

Det har ju blivit bättre.

-

Så dåligt att vi blev tvungna att anmäla dem till slut.

-

Det blev ju helt kaotiskt till slut.

-

Bråk, ett sms i veckan, hen är inte bra.
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Hur upplever du samarbetet mellan dig och socialtjänsten?

Namn

Antal

%

Mycket Bra

0

0

Bra

6

18,2

Mindre bra

6

18,2

Dåligt

21

63,6

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Socialtjänsten ställde orimliga krav på mig men kunde inte hjälpa med något.

-

Ingen reell kontakt. På riktigt. Ingen som engagerar sig. Vet inte vem som har hand om det,
eller vad hen heter nu.

-

Åt helvete. Ingen sans alls.

-

(3) Finns inget samarbete.

-

Inte bra alls.

-

Tycker inte socialtjänsten har stöttat mig eller skött mitt ärende som de ska.

-

Kände att jag alltid fick vara på min vakt i början. Som om jag skulle prata för pratandets skull
bara. Frågorna var felriktade, otydliga och inte relevanta i sammanhanget.

-

Gått i vågor. Från sämsta tänkbara till ett fantastiskt samarbete under en tid. Men efter
ytterligare handläggarbyten har det blivit svårt och rörigt och samarbetet är dåligt. Det är inte
ett samarbete när det går ut på att dominera, kontrollera och hitta mer problem fast det går bra.
Letar fel i det som fungerar.

-

Ingen kontakt. Inget samarbete.

-

Ensam mot alla professionella. Ingen hjälp eller stöd.

-

De hör av sig några gånger om året men i övrigt händer inte så mycket.

-

Hatar dem. Det är svårt. Det känns som de vill krossa både mig och barnen, utplåna mig.
Känner mig helt missförstådd.
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Forts.
-

Vi får tjata på dem. Det är en del strul och de glömmer ringa tillbaka som de lovat. De ger
inget stöd och har inte ens varit på hembesök.

-

Samarbetet mellan mig och socialtjänsten har aldrig varit bra. De lovar och lovar... men det är
svårt att få tag på dem.

-

Finns inget och har aldrig funnits. Trodde att de skulle komma hem och se hur vi har det, men
ingen bryr sig. Tänk om något skulle hända, att man blev sjuk eller något? Hur går det för
barnen då? Det skrämmer mig.

-

De samarbetar inte! Säger bara att de av princip alltid driver för LVU. Enligt dem behöver inte
alla insatser vara prövade utan det räcker att deras känsla säger att det är LVU som behövs.

-

Ny handläggare och hoppas det bli bättre. Känns tveksamt, får inga riktiga svar.

-

Ny handläggare.

-

Helt sanslösa. Ohållbara krav. Prover och förnedring. Kräver skilsmässa och sen spelar det
ingen roll ändå. Det hjälper inte.

-

Dåliga med kontakten och all information. De svarar inte, ringer inte tillbaka. Ifrågasätter om
det verkligen är nödvändigt att träffas, om möten ens behövs. De dokumenterar inte det som
sägs eller så dokumenterar de sådant som inte sagts.

-

Inget samarbete. Fick inte vara delaktig eller ta del av något då. Inga papper ens.

-

De ringer inte och lyssnar inte.

Hur upplever du samarbetet mellan dig och familjehemmet?

Namn

Antal

%

Mycket bra

5

15,2

Bra

8

24,2

Mindre bra

10

30,3

Dåligt

10

30,3

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

62

Kommentarer till föregående fråga ” Hur upplever du samarbetet mellan dig och
familjehemmet?”

-

Kunde inte kommunicera med dem.

-

Nya relationer i familjehemmet haft dålig inverkan på relationen och samarbetet.

-

Super. Relationen och umgängena blev tydligen för bra. Passade inte socialtjänstens plan. Ju
bättre allt fungerade desto mer drog de (socialtjänsten) in umgängen. De (socialtjänsten) litade
väl inte på familjehemmet för att vi fick för bra kontakt och en fungerande relation. Resultatet
blev att umgänget inte fick vara i familjehemmet längre utan på socialtjänsten.

-

Men det är jag som har varit svår att nå.

-

Sådär... kunde varit bättre.

-

Med tiden har jag känt mig allt mer motarbetad.

-

Kommunikationen kunde vara bättre. Mitt eget ansvar.

-

Glest. Jag behövde tid själv, landa och sköta mitt jobb.

-

Vi har samma mål - barnets bästa. Kompletterar istället för konkurrerar. Socialtjänsten borde
lära sig det med.

-

Fanns inget samarbete. Kom inte ens in hos dem och kunde se hur barnen hade det.

-

Motarbetade hela tiden. Känner till andra familjehem och kan jämföra och vet hur det är när
det fungerar. Att det kan fungera.

-

Finns inget. Familjehemmet kommunicerar genom socialtjänsten som skickar ett brev. De
ringer aldrig ens. Och det handlar om skolinsatser de gånger de skickar brev.

-

Fantastiskt.

-

De samarbetar inte. Får ingen information av dem om hur det går eller vad som händer kring
barnet fast vi vill veta.

-

Ännu värre än samarbetet med socialtjänsten.

-

De var inte så tidsbundna och schemalagda utan vi kunde ta oss tid att prata och kunde alltid
ringa dem.

-

Svårt. Det har varit för många. Flyttats runt. Känns som man är andra klass och man är alltid
steget efter.

-

Idag är det bra, men det har varit dåligt innan.

-

Nu är det bra.

-

Det blev bra till slut.

-

Faktiskt, under all kritik.

-

Fanns inget samarbete alls. De ville inte ens ha kontakt.

-

Men det kan ändå bli mycket bättre.
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Forts.
-

Det fungerade inte alls. Konstanta konflikter.

-

Kontakten kändes bra. Vet inte hur det blir.

-

Det var ju inte bra. De gjorde fel på många sätt.

Har du fått stöd av socialtjänsten i kommunikationen med familjehemmet?

Namn

Antal

%

Ja

5

15,2

Nej

23

69,7

Delvis

5

15,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Hade något möte om det.

-

Inte behövt det innan, från början. Och nu när det behövs, vet jag inte ens vem jag ska fråga
eller vem som kan hjälpa.

-

(3) Inte behövt det.

-

Socialtjänsten har varit bra på att förmedla. De lyssnar mycket.

-

Vi har haft möten men de har inte lett till något.

-

Fått hjälp med kommunikationen genom barnen.

-

Inga konflikter. Bra kommunikation mellan familjehemmet och mig när vi träffades.

-

Allt annat än. De har försvårat istället. Kört dubbla budskap, sagt olika, ändrat sig, glömt och
vänt meningar. Om vi andra inte lärt oss lyssna och lita på varandra hade socialtjänstens
agerande nog lett till många konflikter och stora problem. Det hade lett till svåra
konsekvenser, inte minst för barnet.

64

Forts.
-

Inte ens fast jag klagat.

-

Aldrig.

-

Öppenvården. Hade önskat bättre stöd för att det skulle fungera.

-

Inte tidigare. Nu har det blivit bättre.

-

Nej, socialtjänsten trodde inte på mig.

-

Det har fungerat bra med familjehemmet.

-

Den biten har vi fått sköta själva.

-

Men inte den hjälp som man hade förväntat sig. De bestämmer allt! Även när vi söker hjälp
för något så är det på deras villkor och på deras sätt. Det gör att det blir mer problem och
större än nödvändigt. Sökte ju själv deras hjälp men fick ångra det sen. Det var inget stöd man
fick.

-

Hade uppföljning var tredje månad, även kontaktperson som ringde med jämna mellanrum

-

De backade ju och höll sig undan.

-

Har blivit lovat stöd men inte fått det.

Om nej eller delvis, hade du önskat det?

Namn

Antal

%

Ja

17

60,7

Nej

11

39,3

28

100

Total

Svarsfrekvens
84,8 % (28/33)
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Kommentarer till föregående fråga ” Om nej eller delvis, hade du önskat det?”

-

Ja, nu önskar jag det.

-

Inte behövts.

-

Jag är inte särskilt positiv till det. Gillar helt enkelt inte myndigheten.

-

Fler möten med socialtjänsten - familjehemmet - förälder, vad barnet gäller.

-

Jag hade velat att socialtjänsten tog mig på allvar.

-

Hur skulle de hjälpa till kommunikationen? De hör en sak, skriver en annan och vet inte själva
hur de tänkt eller sagt från ena dagen till den andra. Inte alla. Men de bra stannar ju inte kvar,
orkar väl inte. Finns väl bättre arbete.

-

För att kunna kolla att barnen hade det bra.

-

Har frågat och bett om det men de ville inte hjälpa mig.

-

Inte behövts.

-

Ja, för att kunna diskutera regler, hur de fungerar, stöd i hemmet och för att alla ska lyssna.

-

Hade önskat att de i alla fall trott på mig.

-

Ja, att kunna ta upp olika frågor och gå igenom dem. Bli tagen på allvar. Få hjälp att också bli
lyssnad på i familjehemmet.

-

Svårt att säga, både ja och nej.

-

Kanske. Både och.

-

Att de lyssnade mer på oss, men de glömmer bort oss bara.

-

Ja att det fanns ett samarbete vid problem och att vi kunde löst sådant tillsammans. Bättre stöd
och ersättning för allt som blev kostsamt under tiden och efter. De stod inte för något de hade
lovat.

-

Klarar det själv.

-

I vissa avseenden hade det ju varit bra.

-

Jag har frågat men det händer inget.
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Fick ni möjlighet att "skola in" barnet i familjehemmet?

Namn

Antal

%

Ja

8

24,2

Nej

25

75,8

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Om nej, hade du önskat det?

Namn

Antal

%

Ja

17

65,4

Nej

9

34,6

26

100

Total

Svarsfrekvens
78,8 % (26/33)
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Kommentarer till föregående diagram, ”Om nej, hade du önskat det?”

-

Inte aktuellt. Var inlagd och barnet togs från skolan och släktplacerades.

-

Inte aktuellt. Behövdes inte. Efter en kort placering i annat familjehem skolade de in barnet i
släktplacering istället.

-

Kan som förälder inte ens tänka klart tanken på att frivilligt skola in barn i placering. Fick vara
med en stund när de överlämnade barnen.

-

Inte aktuellt. Släktplacering. Behövdes inte.

-

Inte aktuellt. Barnen ville själva flytta.

-

Inte aktuellt.

-

Familjehemmet tillät mig inte att komma dit.

-

Ja, allt går att göra bra. Det går - om alla vill samarbeta. Hade familjehemmet velat göra
barnets bästa istället så.

-

Kanske...

-

Då hade man fått lära känna dem bättre.

-

Skulle bara kännas falskt när man inte vill ha dem där. För barnen kanske det hade blivit
lättare samtidigt som jag skulle känna att jag svek dem.

-

Hade velat få ha en åsikt om vilka de valde men fick inte vara med alls då.

-

Att få vara med från början.

-

För barnets bästa. Möjlighet att se att de fungerar med barnet.

-

De kände ju varandra.
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Har det varit aktuellt med fler än ett familjehem?

Namn

Antal

%

Ja

14

42,4

Nej

19

57,6

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:

-

Bara tillfälligt.

-

Det var nära att de placerades på olika ställen.

-

3-4 familjehem och stödfamilj.

-

Har varit på ett tidigare en kort period. De sa upp sig och jag tog hem barnet då.

-

Tre familjehem nu.

-

Barnet avvikit från hemmen.

-

Några kortare jourplaceringar och institution. Tills de hittade en stadigare familj.

-

Ville ha annat hem för att samarbetet inte fungerar. Men nej. De lyssnar inte. De gillade
hemmet tills de upptäckte felen.

-

Det är familjehem som väljer vilka barn de "vill ha". Har de redan flickor så vill de inte ha en
till, de vill ha pojkar. Då skiljer man syskonen och skickar flickan någon annanstans.

-

Men de har börjat ifrågasätta familjehemmet på sistone och vill utreda om de kan flytta barnet.

-

Vi har velat att de ska hitta ett annat hem men vi får inte igenom det. Är det ekonomiska
hinder? De håller inte sams inom familjehemmet och barnet berättar det men fast vi informerat
socialtjänsten om detta så får vi inte flytta barnet.

-

Flera.

-

Och ett jourhem.
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Forts.
-

Fruktansvärt att de inte tänker efter hur de placerar barn och var. De borde ta mer hänsyn till
kulturella och religiösa aspekter, liksom hur många barn de placerar i ett hem, vilka problem
de andra barnen har.

-

Inte än i alla fall.

-

Det blev ju ett antal.

-

Hade jourfamilj först, den var jättebra.

Har det varit skillnad på de olika familjehemmen?

Namn

Antal

%

Ja

12

38,7

Nej

19

61,3

31

100

Total

Svarsfrekvens
93,9 % (31/33)

Kommentarer:

-

Bara ett familjehem.

-

Klart det är skillnad på att vara i främmande familj och släkt man är van vid.

-

Inte varit mer än ett.

-

Det blev aldrig aktuellt med fler än ett familjehem.

-

De var äldre i det första familjehemmet och kommunikationen var bättre med dem. Lättare.

-

Vad gäller gränser. Nu trivs barnet.

-

Rent geografiskt.

-

Familjehem som från början accepterar föräldrarna och utgår från att de ska samarbeta har ju
helt klart bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Klara att vara familjehem för barnen. De
familjer som inte kan se annat än sig själva som norm ger ju upp när den normen utmanas.

-

Svårt att veta. Det är lika illa med relationen, kommunikationen och kontakten hos båda
familjehemmen.
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Forts.
-

En del har verkligen varit värdelösa. Svårt att förstå att de fått ta emot barn. Det måste finnas
lite måttlighet och barn ska inte värderas och behandlas olika i samma hem.

-

Stor skillnad. På många sätt. Fel tankar om hur man hjälper hos vissa. Det är mitt barns liv det
handlar om och de kan inte göra hur som helst. De tar över och tror de ska styra hela ens liv
sen. Det är inte ok.

-

(16) Inte aktuellt

-

Skillnad på släkt och främmande förstås. Men av flera olika var det bara ett som var bra.

-

Hade jourfamiljen först, nu familjehem.

Vårdplanering

Vet du vad en vårdplan är?
Namn

Antal

%

Ja

20

60,6

Nej

13

39,4

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Finns/har det funnits en vårdplan?

Namn

Antal

%

Ja

17

51,5

Nej

11

33,3

Vet ej

5

15,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Nej. Kanske... skulle gå på föräldrautbildning. Vårdplanen i så fall att gå föräldrautbildningen.

-

Det har bara funnits en tidsplan för umgängen. Schema. Ingen tydlig vårdplan eller
genomförandeplan. Inga mål eller delmål för att komma vidare. Vet inte vad de förväntar sig.
Eller vad/hur jag behöver förändras för att det ska bli bättre.

-

Vet inte om det är en vårdplan men har lite papper. Det är bara lite om placeringen.

-

Placeringsbeslut. Men inte någon del med mål med vården.

-

Ett skämt. Något de kopierat ur någon standardmall antagligen.

-

Tror det. Med punkter. Krav.

-

Vet inte om mamman fått papper men inget som jag fått eller sett.

-

Fanns bara till familjehemmet. Har velat vara med och göra planen. Men det blev bara snack,
ingen plan.

-

Har inte varit med och gjort en sådan.

-

De vill inte att vi ska få tillbaka vårt barn alls.

-

Men de höll sig inte till den.

-

De kluddade på tavlan lite och vi hade ett större möte i familjehemmet med många
myndighetspersoner och pratade om hemflytten. Inte sett någon vårdplan eller skrivit på något
papper om det i alla fall.

-

En genomförandeplan.
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Forts.
-

De gjorde en plan. Och jag ångrar att jag bad dem om hjälp.

-

Men har aldrig skrivit på den. Den var inte relevant.

-

Inte fast vi frågat efter den. Och rätten frågat efter den med.

-

Inte för den här placeringen. Bara för tiden på utredningshem.

-

Det borde det ju ha funnits, men tror inte jag sett någon då.

-

Känner mig inte delaktig. Har inte med hemflytt som mål. Nej.

Har hemflytt funnits med som mål i vårdplanen?

Namn

Antal

%

Ja

11

33,3

Nej

18

54,5

Inte aktuellt

4

12,1

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Placerades på obestämd tid. Skulle gå föräldrautbildning.

-

Bara ett beslut om omedelbart LVU.

-

De är hemma där. I familjen. Det är bäst så.

-

Men sen har socialtjänsten arbetat för familjehemmet och mot mig. Bort från hemflytt.

-

Kommer inte ihåg att frågan aktualiserats.

-

Inte skriftligt men har kommunicerats som underlag för hemflytt.

-

Om bevis kunde läggas fram för något som inte fanns.

-

Inga papper alls om det.

-

Ingen vårdplan.

-

Inte velat det så länge rätt hjälp inte kan ges.
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Forts.
-

Vi vet inte om det finns en sådan. Vi vet att de vill flytta över barnet helt men vi motsätter oss
det. Vi hoppas det blir bättre med ny handläggare nu.

-

De höll sig inte till planen längre efter olika handläggarbyten, allt bara rann ut i sanden. Och
familjehemmet ville behålla mitt barn.

-

Inte sett någon planering i pappersform. Enda papper om barnen är från skatteverket

-

Ja, det tror jag det har i någon av dem.

-

Men vi vill att det ska bli så. De borde se till nuet och stötta framåt.

-

Antytts i vårdplanen. Villkor för om det ska aktualiseras en hemflytt.

-

De fattade bara beslut om kort tid åt gången.

-

Inte gjorts någon ny planering efter placeringen.

-

Ingen nedskriven plan och de hade nog inte väntat sig att jag skulle kämpa och räta upp
tillvaron.

-

Mot min vilja.

Om ja, har du varit delaktig i utformandet?

Namn

Antal

%

Ja

5

25

Nej

15

75

Delvis

0

0

20

100

Total

Svarsfrekvens
60,6 % (20/33)

Kommentarer:
-

Egentligen inte. Mådde inte bra. Orkade inte. Var tvungen att nicka och le bara.

-

Jag har uppfyllt målen men det har inte lett till något resultat. Inte ändrat socialtjänstens
inställning.
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Forts.
-

Osäker på om det ens funnits någon vårdplan.

-

Vi hade förväntningar båda.

-

Bara tagit del av den. Skrivit under en massa punkter de vill att man ska uppnå eller göra.
Oavsett om de varit relevanta eller ej. Har ju inte haft något val liksom. Skriver man inte på är
man inte samarbetsvillig.

-

Aldrig sett en vårdplan.

-

Ja, absolut. Har legat i mitt eget intresse.

-

Aldrig.

-

Ställdes utanför den möjligheten fast det var jag som sökte hjälpen. Man blir ju rätt desperat i
den situationen de sätter en i.

Har vårdplanen varit möjlig att genomföra?

Namn

Antal

%

Ja

4

12,1

Nej

22

66,7

Delvis

7

21,2

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Om nej eller delvis, har den uppdaterats?

Namn

Antal

%

Ja

4

13,3

Nej

26

86,7

30

100

Total

Svarsfrekvens
90,9 % (30/33)

Kommentarer:
-

Finns ju ingen riktig planering. Finns inget mål att sträva efter.

-

Fanns aldrig någon riktig vårdplan eller genomförandeplan. Allt vi sett är några handskrivna
ord om att vi måste arbeta med våra relationer.

-

Finns ingen. Hade det funnits en hade den ju varit möjlig att genomföra. Och uppdatera. Vill
ju vara med och vara delaktig. Vill ha mer tillgång till mitt barn och träffas, vara med.

-

För 4 år sedan sist.

-

Vet ej. Vet inte om någon vårdplan.

-

Ser nog likadan ut än trots flyttar.

-

En gång efter några års påtryckningar om att den inte är relevant. Sen tog det flera år innan det
gjordes nyligen.

-

Inte relevanta punkter i den.

-

Inga papper alls.

-

Hur vet man om vårdplanen är möjlig att genomföra eller om den uppdaterats om man inte ens
vet vad det är?

-

Kontinuerliga uppföljningar.

-

Vi har inte sett någon vårdplan. Det skulle behövas en sådan så man vet lite hur det är tänkt
framöver.

-

Det går inte när det inte finns en vårdplan. Hoppas det blir ändring med ny handläggare. Det
hade varit bra att ha en.
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Forts.
-

(2) Aldrig.

-

Finns ingen.

-

Den har aldrig reviderats så den ser ut som den gör trots att flera punkter inte är aktuella sen
länge.

-

Det är felaktiga uppgifter i den.

-

Målsättningen var ju att det skulle vara en korttidsplacering. Att barnet skulle hem snarast
möjligt. Men så drog det bara ut på tiden och semestrar kom emellan och det blev jag som fick
söka dem, ta kontakt, ringa jämt.

-

Flera år sen.

-

Inte. Fanns inte fast vi begärt en. Var förvaring, inte vård.

-

Inte efter utredningshemmet.

-

Efter hemflytten blev det ju mer en plan.

-

Har inte kunnat påverka den, ska uppdateras var 6 månad.

Umgänge

Har du regelbundet umgänge med barnet/barnen?

Namn

Antal

%

Ja

19

57,6

Nej

14

42,4

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Är du nöjd med hur umgänget är upplagt?

Namn

Antal

%

Ja

6

18,2

Delvis

4

12,1

Nej

23

69,7

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

1 gång i månaden. Lång resväg och ingenstans att vara under umgänget som därför bara var
någon timme.

-

Inte längre. Det blir bara mindre umgängen. Det har varit relativt regelbundet innan men har
minskat. Familjehemmet ändrar upplägget hela tiden, tider, platser. Drar in på det.

-

På grund av att Socialtjänsten saboterade både umgängen och samtalstid. Familjehemmet ville
ha kontakten. Kunde tänka sig att vi sov över till och med.

-

Det skulle kunna vara bättre om jag ansträngde mig och försökte mer. Får ju ha dem när jag
vill men det blir inte av jämt.

-

Har minskat. Trots både min och läkarens önskan har socialtjänsten tagit beslut att minska. De
kan ändra planerat umgänge utan att meddela. Plötsligt kommer de utan att ha informerat om
det.

-

Umgänget har minskats istället för ökats. Varje handläggarbyte har gjort det svårare. Försvårat
möjligheterna med umgänge.

-

När tiden finns är det bra. Kan vara med och påverka när det blir.

-

Svårt att få till. Skulle vilja ha umgänge och ses. Blivit så strikt efter sista flytten. Får inte
komma utan planering långt innan.

-

Idag planerar vi det tillsammans. Varit svårt innan. Olika handläggare har haft olika åsikter
och dragit åt olika håll. Ibland mer och ibland dragit in nästan helt.
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Forts.
-

4 timmar i månaden. Lång resväg och inte ens få komma in. Varannan gång hemma.

-

Vill träffas mer.

-

Fanns inget man kan kalla umgänge. Begränsningar hela tiden. Upplevde mig dömd hela
tiden.

-

De är svåra att få till och det har blivit allt glesare.

-

Får vara med och ta del av umgängesplanering men de lyssnar inte på vad jag önskar.

-

Fungerar sen föräldrautbildningen. De pushade mig så jag slutade fly. Nu vill jag ha mer
umgänge.

-

Nu finns det i alla fall ett upplägg för umgänget, men vi har fått kämpa för att få det och få ha
det hemma.

-

Det har varit kaos innan, nu är det lite bättre.

-

Inget umgänge alls i början. Har fått vara krävande och inte ge upp tills jag fick det. Har fått
kämpa länge innan det blev regelbundet. Ställt krav på umgängesplanering men det blev aldrig
något sådant.

-

Jag bara åkte dit och var alltid välkommen. Kunde spontan besöka dem hur mycket som helst.
Familjehemmet anpassade sig efter mig och barnen, men socialtjänsten har inte visat något
större intresse, brytt sig, hjälpt till med strukturer eller planeringar.

-

Inte med upplägget men med hur vi har det på umgänget.

-

Ja, men man måste ha tålamod.

-

Fanns inget upplägg.

-

Några fåtal umgängen bara. Tog hem mitt barn för det fungerade inte.

-

Fick tjata oss till det de få gånger det blev av.

-

Får inte ha kontakt för att barnet ska anpassas till familjehem.

-

Jätte fel att det inte fanns planering. Barn blir ju nervösa av att det blir så oregelbundet.

-

Vill ses oftare.
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Har du varit med och planerat umgängen?

Namn

Antal

%

Ja

13

39,4

Nej

20

60,6

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Har barnet kunnat vara med vid planering av umgänget?

Namn

Antal

%

Ja

11

33,3

Nej

22

66,7

Total

33

100

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Kommentarer till föregående fråga ”Har barnet kunnat vara med vid planering av
umgängen?”
-

Tror det är för litet för det. Men har börjat uttrycka egna önskemål nu.

-

De gav oss tid för veckan och sen ändrades det direkt.

-

Oftast tillfrågat och delaktig på något sätt i umgängesplaneringen. Med ibland.

-

Ingen frågar barnet. Ändå har nämnden pålyst att barnets inställning skulle hämtas. Man har bara
struntat i det.

-

Jag har fått anpassa mig. Och barnet har varit för ung.

-

Mest med barnet

-

Förut var vi med och planerade umgängen. Motvilligt från barnets sida. Nu planerar de inte längre
med mig.

-

Nu är det. Inte innan. Man brydde sig inte ett dugg om vad barnet ville under många år.

-

Togs ingen hänsyn alls, som om det var förståndshandikappat.

-

Små.

-

Litet barn. Vill bara följa med pappa hem och gråter. Det enda socialtjänsten tar hänsyn till är
familjehemmet.

-

Vi har pratat och jag har velat planera umgängen men inte fått. Barnet ville också men fick inte.

-

Lite grann.

-

Kunnat men inte fått.

-

Vi vuxna har haft en bra kommunikation och strävat efter att ha perspektiv på barnet.

-

Nej och innan tog de ingen hänsyn alls till vad barnet ville. Nu är det lite bättre.

-

De fick ringa när de ville och kunde be mig komma och det fick jag ju.

-

De får vara med och föreslå aktiviteter.

-

Stark vilja.

-

Vet inte.

-

Vi var med men sen höll de inte planen. De fick inte ens ringa. Avlyssnade allt.

-

För ung.

-

När de skulle få ha umgänge hos mig var de nog med, och de var här med.
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Tror du hänsyn har tagits till barnets önskemål vid umgängesplanering?

Namn

Antal

%

Ja

9

27,3

Delvis

5

15,2

Nej

19

57,6

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Känner du att det har tagits hänsyn till dina vardagliga rutiner när umgänget planerats?

Namn

Antal

%

Ja

7

21,2

Delvis

4

12,1

Nej

22

66,7

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Sker umgänget i:

Namn

Antal

%

Egna hemmet

8

24,2

Familjehemmet

9

27,3

I kommunens lokaler

3

9,1

Annat

13

39,4

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Kommentarer:
-

Åkte till familjehemmet men vi fick vara utomhus. Ville inte vara där de timmar vi hade.

-

Ute i parker, på stan, affärer, köpcentrum... i samband med att de (familjehemmet) gör andra
ärenden.

-

En gång i familjehemmet sen i kommunens lokaler med övervakning.

-

Oftast i egna hemmet men också i familjehemmet. De har ju gjort så att jag inte kan träffa mitt
barn på arbetsdagar som innan.

-

Varierar. I egna hemmet, familjehemmet, ute och äter mm.

-

Vi åkte någonstans oftast. Ibland hem.

-

Offentligt. Allmänna platser och hemma.

-

Först med socialtjänsten. I familjehemmet. Även hemma skulle familjehemmet vara med den
korta stunden. Fick inte vara själv med dem och vet inte varför.

-

Både i familjehemmet och det egna hemmet.

-

Det har varierat. Det har varit i familjehemmet, ute och lite hemma. Att umgås ute i parker har
inte känts passande bland annat folk.

-

Varit olika. I familjehemmet, ute, lekpark, hemma.
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Forts.
-

När jag flyttade till en annan kommun och begärde att få hem barnet drog de in umgänget helt
ett tag. Familjehemmet försökte hota barnet och manipulera och socialtjänsten ville inte tro
mig.

-

Det har varit allt från inga umgängen alls till att provat alla möjliga lösningar. De tror jämt att
man har all tid i världen och alltid kan anpassa sig till deras villkor.

-

Ibland mer, ibland mindre. Svårt för barnet med som vill stanna hemma.

-

Både i egna hemmet och någon gång i kommunenslokaler

-

Socialtjänsten.

-

Först i familjehemmet, sen fick det bli i kommunens lokaler och först efter anmälan fick vi ha
det hemma.

-

Får inte ha kontakt efter flytten.

-

Mest i familjehemmet.

Har det inneburit svårigheter för dig att kunna genomföra umgänget?

Namn

Antal

%

Ja

16

48,5

Delvis

8

24,2

Nej

9

27,3

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)
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Om ja eller delvis, har dessa svårigheter varit:
Namn

Antal

%

Känslomässiga

18

78,3

Tidsmässigt

15

65,2

Ekonomiskt

12

52,2

Transport/resa

9

39,1

54

234,8

Total

Svarsfrekvens
69,7 % (23/33)

Kommentarer:
-

Lång resväg. Ingenstans att bo eller vara. För kort tid. Jobbigt och stressande. Dyrt. Hotell
inget alternativ.

-

Ingen lugn plats, lokal att vara i. Stressat, rörigt och stimmigt med folk överallt. Inte anpassat
för umgänge eller barn.

-

Socialtjänsten tog bort umgänget för att det gick för bra.

-

Umgänget blev störda av socialtjänsten.

-

Annat.

-

Man hinner inte allt man vill göra. Syskonumgänget och det egna...

-

Jag blir känslomässigt frustrerad för jag vill ha mer tid med mitt barn. Och de har försvårat
möjligheten att ta mig till barnet och lägger sen ansvaret för att ta mig dit helt på mig.

-

Belastande och tufft att åka ifrån sitt barn eller se det åka. Det kostar att pendla och det kostar
att skapa bra umgängen. Det tas ingen hänsyn till.

-

Motstånd och indragningar. Avslag vad det än gällde. Inga aktiviteter. Inget. Och
familjehemmet motarbetade hela tiden.

-

Svårt på grund av mina diagnoser.

-

Tillgängligheten har brustit, de svarar inte och höll inte vad de lovat.

-

Inget stöd ekonomiskt.

-

Socialtjänsten borde vara mer lyhörda och tänka sig för istället för att säga saker som inte
alltid blir så bra när barn hör på. Det har skapat en del konflikter och bråk tack vare dem.

-

Alla separationer är ju jobbiga. Och det blir mycket skuld och ångest.
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Har du fått någon form av stöd vid umgänge?

Namn

Antal

%

Ja

7

21,2

Delvis

6

18,2

Nej

20

60,6

33

100

Total

Svarsfrekvens
100 % (33/33)

Om ja eller delvis, vad har stödet bestått av?

Namn

Antal

%

Ekonomiskt stöd

0

0

Transporter

4

30,8

Umgängesstödjare

3

23,1

Samtalskontakt

1

7,7

Annat

5

38,5

13

100

Total

Svarsfrekvens
39,4 % (13/33)

90

Kommentarer till föregående diagram ” Om ja eller delvis, vad har stödet bestått av?”

-

Familjehemmet stöttade oss. De ställde upp och underlättade umgänget.

-

Den har inte bestått av något från socialtjänsten utan av familjen.

-

Egentligen inget stöd. Bevakning men det låter illa så det kallas stöd. Stöd för socialtjänsten
att ha koll. Kort period innan de fattade att de hade fel.

-

Har en kontaktman som ställt upp med skjuts och som brukar kunna vara med. Hen håller sig
vid sidan av för att inte påverka.

-

Jag har fått skjuts ibland.

-

Transporter, samtalskontakt och familjehemmet har ställt upp.

-

Socialtjänsten har hjälpt till med hämtning och lämning.

-

Det har inte varit möjligt att ta sig till familjehemmen med lokaltrafik.

-

Familjebehandlare varit inkopplad.

-

Öppenvården, med någon gång. Och samtal om umgänget. Busskort för att komma dit i
början.

Var stödet tillräckligt?

Namn

Antal

%

Ja

4

30,8

Delvis

2

15,4

Nej

7

53,8

13

100

Total

Svarsfrekvens
39,4 % (13/33)
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Kommentarer till föregående diagram, ” Var stödet tillräckligt?”

-

Känner stor ilska.

-

Nej, familj ska vara familj. Det ska inte vara deras uppgift.

-

Hade verkligen behövt någon att prata med. Psykolog kanske. Samtalskontakt. För att
bearbeta allt. Men det har ju gått ändå men det är svårt.

-

Trodde ju jag skulle fått mer hjälp och stöd. Att någon skulle bry sig om hur man mår och hur
det går. Hade önskat mer sammanhållning av allt.

-

Socialtjänsten kunde hjälpt till ekonomiskt för att underlätta.

-

Få mer kunskap om hur man pratar med barn om känsliga saker som är aktuella.

Om du svarade nej på frågan om stöd vid umgänge, hade du önskat någon form av stöd?
Namn

Antal

%

Ja

21

75

Nej

7

25

28

100

Total

Svarsfrekvens
84,8 % (28/33)

Kommentarer:
-

Ekonomiskt. Långt och dyrt att åka med allmänna medel.

-

Ja. För att anpassa miljön omkring umgänget. Planering och struktur före så det blir bra, på
bra sätt och bra plats. Vill nog inte ha stöd i det direkta umgänget. Den stunden vill jag ha
intakt. Vill inte att det blir styrt i stunden, påverkat eller stört.

-

Någonstans att få hjälp själv att hantera det som händer och hjälp till barnen, med barnen, tills
allt utretts.

-

Hade velat ha stöd/hjälp att ta med barnet ut på något för att ge umgänget lite kvalitet och
variation. Lite stöttning hade känts bra.
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Forts.
-

Någon som kunde bekräfta att det fungerar, att jag som förälder hanterar det bra. Som kunde
stötta och uppmuntra.

-

Stöd från socialtjänsten.

-

Inte aktuellt.

-

samtalskontakt.

-

Något. Vad som helst. Allt.

-

Ja, ekonomiskt. Och kunna göra något litet extra någon gång med barnet.

-

Har haft visst stöd men tycker och önskar ändå att socialtjänsten kunde stöttat mer ekonomiskt
för att underlätta.

-

Ekonomiskt. Och att de trott på mig. Någonstans att vara när det var korta umgängen.

-

Jag hade ju familjehemmet som gott stöd även vid samtal i övrigt.

-

Att göra något, aktiviteter. Kvalitet på den tid man får vara. Något att minnas.

-

Ett stöd från början i hemmet istället för en placering bara.

-

I det egna hemmet.

-

Någon form av stöd i alla fall. De kunde försöka lyssna i alla fall. De kunde ha hjälpt till mer i
kommunikationen med familjehemmen och varit öppna, tydliga. De går ju bakom ryggen på
oss, och varandra.

-

Känner mitt barn så det är inte där man behöver stödet. Men en utomstående kunde kanske
sett bristerna i familjehemmet också och kunnat påtala dem på annat sätt.

-

Under processen, innan och särskilt efter med alla känslor. Oro och förväntningar innan och
ledsen efter.

-

Behöver jag inte. Vill ju träffa barnet åtminstone.

-

Ja dels med den ekonomiska biten, det kostar ju att ta sig med alla resor. Sen det här
känslomässiga. Att hantera alla de här känslorna. Blev ju bara värre efter varje gång.

-

Behöver hjälp ekonomiskt vid umgängen. Har det fattigt och det känns inte bra. Soc. lovar
utan att göra.
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Har umgänge kunnat ske som planerat?

Namn

Antal

%

Ja

18

56,2

Nej

14

43,8

32

100

Total

Svarsfrekvens
97 % (32/33)

Om inte, vad har varit orsaken till det?

Namn

Antal

%

Personliga skäl

4

18,2

Familjehemmet

4

18,2

Barnet

1

4,5

Socialtjänsten

6

27,3

Annat

7

31,8

22

100

Total

Svarsfrekvens
66,7 % (22/33)
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Kommentarer till föregående diagram ”Om inte, vad har varit orsaken till det?”

-

Både av personliga skäl och på grund av familjehemmet.

-

Personliga skäl för att det inte funnits framförhållning och blivit för stressigt att hinna.
Familjehemmet för att de ändrar sig, byter tider och dagar eller drar in det av olika
anledningar när de inte kan eller vill.

-

Ibland har det kommit sjukdom emellan och ibland har barnet inte velat, haft annat för sig.

-

Familjehemmet, socialtjänsten och avståndet. Jag har skött min del av umgänget. När det inte
fungerat är det för att familjehemmet har krånglat.

-

Ibland avbokat. Livet ibland, i vardagen.

-

Fungerade inte. Gled undan från oss.

-

Jag missade bussen en gång och blev jätteledsen.

-

Familjehemmet och socialtjänsten.

-

De har inte tid. De har svårt att planera in besök, vill inte komma hem till oss och vill inte ha
några spontanbesök heller.

-

Ibland har det fungerat, ibland inte. Det har krockat med något jag inte kunnat ändra eller så
har barnet inte velat eller kunnat för de har haft annat att göra. Inget engagemang för
syskonumgänge och umgänget saboteras av att de är nästan omöjliga utan övernattning och
det godkänner de inte.

-

Det har varit ombytligt på socialtjänsten och familjehemmet vill inte träffa oss. Vi sköter oss
men de har svårt med planering.

-

Relationsproblem, manipulation. Socialtjänsten som inte gör det de ska.

-

Nonchalans.

-

Sjukdom.

-

De saboterade. Umgängessabotage. Planerade in annat.

-

Ingen planering att följa ens.

Har du några tankar du vill dela om hur umgänge skulle kunna göras bättre?

-

Placeringar ska vara närmare. Mer tid att umgås, det är för korta stunder.

-

Att man anpassar till våra - mina och barnens behov och villkor - inte bara familjehemmets.

-

Socialtjänsten kunde lyssna på barnen, familjehemmet och oss.

-

Varit lättare med stöd och erkännande av att vara förälder.
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Forts.
-

Få skjuts eller hjälp så man kan åka ut och bada till exempel. Vet inte riktigt vad man kan få
för stöd för att möjliggöra vissa aktiviteter. En kontaktperson kanske som följer med?

-

Genom att någon ibland kunde vara med som stöttade och såg det som var bra och
funktionellt.

-

Mer umgänge och planering. Hemskolning.

-

Kontroller av familjehemmet.

-

Längre. Mer tid. Svårt att nå varandra på en timme.

-

För snäva umgängen blir bara stress. Ingen mår bra av det. Barn behöver landa hemma med
innan de kan börja umgås. Alltid så stora förväntningar och kort tid för att uppfylla dem.
Skapar stora besvikelser och frustration.

-

Genom att vara noggrannare (från socialtjänstens sida) med vilka man anlitar som
familjehem. Familjehemmen behöver se barnens behov och deras föräldrar. Och inte lägga
sig i privata angelägenheter.

-

Tätare kontakt.

-

Samarbeta. Familjehemmen behöver inkludera de biologiska föräldrarna och samarbeta.
Stöd att stå på sig och mer resurser för meningsfulla umgängen.

-

Ja, genom att göra det mer naturligt, spontanare. Bättre med korta visiter när man orkar och
kan åka förbi bara. Mer spontant en lördag till exempel. Och att familjehemmen visade lite
intresse av att hälsa på oss som familj med.

-

Socialtjänsten och deras familjehem behöver bli mer samarbetsvilliga. Mer öppna,
hjälpsamma och stöttande för att det ska fungera.

-

Ja, de kunde kliva ner på mänsklig nivå (socialtjänsten) och se oss där vi är. De behöver lära
sig vad det innebär att "gå halva vägen" och att det inte får gå prestige i detta med placerade
barn. Vi är olika, med olika arv, förutsättningar och resurser och det måste till mer acceptans
för det.

-

Barn behöver se sina föräldrar oftare, få sova över hemma och träffa sina äldre syskon. Och
man behöver ha en bra planering och inte ändra planerna hela tiden.

-

Genom att hålla planeringen.

-

Underlätta normalt umgänge i hemmet. Man ska inte behöva ha umgängen ute på allmänna
platser. Socialtjänsten borde vara mer lyhörda och försöka förstå och tro på föräldrarna med.

-

Tack vare familjehemmet var det bra umgängen.

-

Inte frånta familjerna alla högtider. De är viktiga för att det är just familjehögtider. Och
födelsedagar, involvera familj och syskon i det firandet.

-

Lyssna på vad barnen vill. Lyssna på föräldrarna, de känner sina barn. Mer tid för umgänget.
Bättre uppföljningar.

-

Lyssna mer, var stöttande och följ upp hur det går.
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Forts.
-

Bättre förståelse för att vi är olika, har olika problem och behov. Håll ihop umgänget, låt det
inte tappa regelbundenheten. Placera inte barn långt bort från föräldrarna. Prata med barnen
om situationen, låt dem prata. Ha koll på familjehemmen, ta reda på hur de är och tänk efter
var ni placerar barn. Gör det inte så svårt att det blir ännu ett problem, man ska inte behöva
bli sjuk av att ta emot hjälp från socialtjänsten.

-

Genom att man tar sig tid med barnet. Att man som förälder får visa att man inte är så dålig
som man framställts. Att socialtjänsten ser de bra sidorna också och stöttar en att använda
sina bra föräldraförmågor.

-

Ja, att man får information om vad som händer i barnets vardag och hur det mått innan
umgänget. Och att man kunnat fråga och höras om hur barnet har det sen, hur den upplevde
umgänget.

-

Att kunna få vara hemma med barnet på umgänget. Tätare kontakt och umgänge.

-

Genom att välja familjehem som accepterar föräldrarna och vill samarbeta.

-

Ja, genom att man är med och bestämmer hur det ska se ut, och när. Det där med att barn ska
landa, får inte träffas då, borde åtminstone få ses lite.

-

Att alla får vara med och planera. Att det går att få stöd med känslorna. Och så det här med
ekonomin och resorna.

-

Vill att mitt barn ska få komma hem oftare. Jag vill få mer svar från socialtjänsten, känner
att de lovar massor utan sen genomföra det som sagts.

Är det något du tycker att vi borde ha tagit upp som inte fanns med i våra frågor?

-

Nej. Inte mer än att när det gäller socialtjänsten, så gäller det att bara le och vara glad oavsett
så är de nöjda. Att visa sin sorg vänder de emot dig!

-

Man får aldrig veta alternativen eller om/att det finns stöd. Inte heller hur man söker det.

-

Ja, angående skola och socialtjänst. Inget intresse, ingriper för sent. Frågor kring hur tidiga
signaler från föräldrar tagits emot.

-

Får man någon hjälp att tala med barnen om det som hänt, händer och om framtiden? Förstår
barnet varför det är placerat? Hanterar socialtjänsten sitt uppföljningsansvar? Får resten av
familjen någon hjälp att hantera detta?

-

Vem tar ansvar när det är "frivillighet under tvång" och något händer? Är det förälderns fel
också då som gått med på placeringen fast man egentligen inget val hade?
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Forts.
-

Att de har dåligt utredda familjehem och att de döljer det. Barnens behov tillgodoses inte. Vad
gör de med sina arvoden de får för att ta hand om barnen när det inte går till barnens behov?
Hur uppmärksammas övergrepp? Manipulation.

-

Påverkan av religion och kultur.

-

Handläggarbyten. Vi hoppas mycket på nya handläggaren och att denne stannar. Vi vill få
hem vårt barn.

-

Handläggarbyten.

-

Hur hemflytten fungerat och vad som hänt efter den.

-

Konstigt att de inte bryr sig hur det går. Ingen uppföljning. Ingen tog vid efter att
handläggaren slutade. Ni är de enda som hört av sig de här åren efter att barnen flyttat hem.
Man känner sig obetydlig när de gör så.

-

Hur vi upplever socialtjänstens oförmåga att ta emot kritik. Om vi utsatts för repressalier för
att vi kritiserat dem eller konfronterat dem. Om vi erfarit att de någon gång (socialtjänsten)
erkänt att de skulle gjort fel. Om någon sett dokumentation där de skrivit om sitt eget
agerande. Om deras tolkningar. Spekulationer. Hur det känns att socialtjänsten pratar med ens
omgivning om en, om barnen. Om omgivningen reagerat negativt på att behöva utsättas för
dem. Om man upplevt att de triggar och skapar konflikt.

-

Det är bra.

-

Politiker borde få upp ögonen för hur illa det är ställt med hjälpen. Bevara familjenätverken
om det finns. Mycket fel som begås av socialtjänsten. Empatilösa och okunniga som måste
följa mallar. De tror inte på dem de utger sig för att hjälpa. Man har ständigt dåligt samvete
efter att ha blandat in dem. Hur följer de upp placeringar egentligen och familjehemmen?

-

Viktigt med stöd genom hela processen, uppföljning får inte glömmas bort. Tro på föräldrarna,
ge de rätta förutsättningarna vid det tredelade föräldraskapet

-

Förälderns mående under placeringen. Vem bryr sig om oss?

-

Bemötandet. Hur utredningar gjorts. På vilket sätt de har evidensbasering? Frånvaron av den.
Uppföljning och "eftervård". Hjälp att hantera de trauman som uppstått i och med placeringen
för både barn och föräldrar.

-

Superfrågor!

-

(11) Nej.

-

Om man påtalar missförhållanden i familjehemmet, och hur socialtjänsten tar det, man tas inte
på allvar. Alla olika familjehem och att de får vara det fast det finns uppenbara problem.
Godtyckligheten vid godkännande av familjehem och matchning.

-

Är inte nöjd alls med kommunens insats. Vill ha hem mitt barn.
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Analys och tolkning av resultat
Här presenteras den tolkning revisionen gjort av det samlade materialet. Frågorna i enkäterna
har varit uppdelade i fyra områden och svaren representeras under samma huvudområden, om
än i lite annan ordning.

Bakgrundsuppgifter
Undersökningen har helt och hållet byggt på frivillighet från deltagande föräldrars sida.
Projektansvariga och revisionsgruppen har inte kunnat forska i vilka föräldrar som kan vara
aktuella för undersökningen, utan all information om undersökningen har sänts genom
ansvariga handläggare inom de olika socialkontor som finns i regionens kommuner. De
föräldrar som representeras i resultatet har själva, efter att tagit del av utsänt
informationsmaterial, tagit kontakt med projektansvariga.
Fler kvinnor än män har deltagit i undersökningen men ungefär var femte respondent har varit
man. Åldersmässigt ligger övervägande del av respondenterna över 36 år och det är fler
ensamstående som har valt att svara än av dem som lever i ett parförhållande. Med
parförhållande har ingen vikt lagts vid om relationen är gift, sambo, särbo eller om den andra i
förhållandet är biologisk förälder till barnet eller en ny partner. I det fall båda biologiska
föräldrar velat delta i undersökningen, har dessa intervjuats och fyllt enkäten separat.
Majoriteten av respondenter hyr bostad, medan ett mindre antal respondenter äger sin bostad,
eller har tillfällig boendelösning. Ingen av respondenterna har saknat boende.
Utbildningsnivån hos de flesta respondenter är gymnasiekompetens eller åtminstone fullgjord
grundskola. Drygt 27 % av respondenterna har arbete och försörjer sig själva genom detta. De
flesta som löntagare. En hög andel biologiska föräldrar till placerade barn har någon form av
sjukbidrag eller sjukersättning. En mindre andel studerar eller är föräldralediga.

Utredning
Rättigheter och skyldigheter
Att få relevant information om sina rättigheter och skyldigheter när en myndighet, som i dessa
fall socialtjänsten, startar en utredning borde vara en självklarhet. Även i de fall där en
förälder själv söker hjälp eller begär en insats i form av familjehem för sitt barn måste det
finnas en tydlighet kring vad det innebär. Om man inte känner till alternativen blir det svårt
att göra egna val. Det blir också svårt att samtycka till, vara kritisk mot eller överklaga beslut
som kanske är felaktiga. Om man inte vet hur rättigheten ser ut, vet man inte heller hur
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felaktigheter ser ut. Att hasta igenom formaliteterna eller ta för givet att alla kan eller
åtminstone kan ta reda på, regelverket själva är inte professionellt. Att lägga
informationsdelarna som den enskildes eget ansvar och intresse är närmast nonchalant. För
förälderns del kan det bli förödande i förlängningen. Hela 70 % av respondenterna har angivit
att de inte fått någon information om sina rättigheter eller skyldigheter, eller som de 15 %
som svarat delvis beskriver, ”sina skyldigheter får man ju alltid veta”, är beklämmande. Erik
Blennberger (2005) punktar upp etiska riktlinjer i Akademikerförbundet SSR:s yrkesetiska
riktlinjer för socionomer, och under punkt 8, står: ”Socionomen ska upplysa klienten om
rättigheter, ansvar och skyldigheter och i sitt arbete eftersträva bästa möjliga insatser för
varje klient”. Dessa riktlinjer uppdaterades 2015 och under samma punkt förtydligas i de
reviderade riktlinjerna att ”tydliggöra de villkor och resurser som finns inom den aktuella
verksamheten och i angränsande samhällsinsatser” (Akademikerförbundet SSR, 2015). Här
vill vi betona dels att det är viktigt att både rättigheter och skyldigheter får ett utrymme. Att
behöva inställa sig hos en myndighet som socialtjänsten, är redan i sig en ångestfylld
upplevelse. Den upplevelsen blir inte mindre ångestfylld av att en förälder ifrågasätts i sin
föräldraroll. Det ska inte bara handla om att ställa krav på föräldrarna och utöva ett slags
makttryck. Socialtjänstens makt finns alltid där genom samhällets föreställningar,
myndighetens resurser och lagarna. Den behöver inte demonstreras i mötet med enskilda.
Föräldern är ensam mot denna makt och försvagad av ifrågasättandet som sådant. Istället
borde socialtjänsten medvetet motverka denna obalans genom att öppet och återkommande
redovisa förälderns rättigheter också. En viss förståelse för att denna information kan ha tagits
upp utan att den enskilde mottagaren registrerat det finns hos både respondenterna och
rapportförfattare. En större förståelse för samma svårighet att ta tillvara all information som
ges i en situation där den enskilde är under press, är att efterfråga från socialtjänstens sida.
Relevant grundinformation behöver tas upp vid återkommande tillfällen och även förtydligas.
Det här kan också ses i relation till erkännandet av ”den Andre” (Pettersen & Simonsen,
2013), där det lätt uppstår en kränkning som sedan färgar av sig genom hela processen och
försvårar både att den enskilde och socialtjänsten kan mötas.

Vad är bistånd och hur överklagar man avslag och beslut?
Att få information om hur bistånd fungerar är ett annat eftersatt område. Många föräldrar är i
stort behov av egna insatser eller stöd under en utredning eller placering av deras barn, eller
ekonomiskt för att kunna klara av att ta sig till möten, förhandlingar och umgängen. Över
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hälften av respondenterna har angett att de inte vet vad bistånd är eller fått information om hur
man söker detta. En del respondenter har haft erfarenhet av ekonomiskt bistånd men inte vetat
att man kan söka bistånd i andra former. Många av respondenterna har inte haft en aning om
att de kan söka insatser för egen del eller medel för att kunna klara resor till umgängen till
exempel. Den del av respondenterna som haft information om hur bistånd fungerar uppgår
till knappt en fjärdedel av dessa föräldrar. Andelen respondenter som dessutom angett att de
inte har fått information om hur de överklagar avslag eller beslut ligger i nivå med andelen
som inte fått information om hur man söker bistånd. Det är sorgligt att behöva rapportera om
denna brist på relevant information till föräldrar vars barn är placerade i familjehem, i Sverige
2017. Andelen föräldrar som åtminstone till viss del har fått information om hur man
överklagar uppgår till 33 % vilket är en tredjedel av föräldrarna. Av dessa har flera anmärkt
att de fått den informationen först när en advokat inkopplats eller att de fått söka information
själva och genom andra. I de fall information framkommit har det ofta varit att beslut kan
överklagas, men inte hur eller vart. Och lika illa blir det i de fall där informationen lämnas ut
till en förälder som av någon anledning inte kan skriva en överklagan själv och lämnas utan
hjälp med detta. I förlängningen bidrar detta till att föräldern själv identifierar sig med samma
synsätt som tycks råda genom hela professionskedjan, att föräldern inte har tillräcklig
kompetens för att ifrågasätta professionens agerande.

Vem kan man vända sig till med frågor under utrednings- och placerings process?
Det mest beklämmande under området information till föräldrarna, är ändå att över hälften av
föräldrarna upplever att de inte fått någon information om vem de kan vända sig till med
frågor om olika delar i utrednings- och placerings process. Här är det viktigt att inflika att det
finns risk att någon kan ha missuppfattat frågan och trott att det efterfrågas annan information
än den till utredande handläggare. I de flesta svaren föreligger det dock inte någon
missuppfattning gällande vad frågan rör eftersom det har funnits utrymme att förtydliga
frågan vid intervjutillfället. En del respondenter minns helt enkelt inte av olika anledningar.
Andra har varit tydliga med att de inte fått varken information eller kontaktuppgifter förrän
efter 1 till 2 månader. Flera har dessutom angett att de fått gå via öppenvården eller
handläggare inom annat område för att nå utredaren eller barnhandläggaren. Resterande
föräldrarna som vetat vem de kan vända sig till har fått kontaktuppgifter till ansvarig utredare
eller handläggare medan andra fått hänvisningar att kontakta öppenvården, advokat eller jurist
istället. Många av föräldrarna har även uttryckt att de fått anstränga sig och vara ”besvärliga”
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för att få svar på frågor. En del har använt alla tillgängliga kanaler för att hitta svar och
försöka hantera sin osäkerhet; ”Har ju frågat alla jag kan få tag på, socialtjänsten, advokater,
föreningar och privatpersoner. Men det har varit dåligt med svar”. Rent logiskt borde det
ligga i allas intresse att kunna utbyta information under utredningen. Om det inte föreligger
särskilda skäl för att skydda någon part, vill säga. Logiskt, för att inte viktig information ska
gå förlorad. Om föräldern/föräldrarna inte är aktuella inom socialtjänsten själva av någon
annan anledning, saknar de en egen handläggare helt efter utredningen och placeringen. Även
i de fall den enskilde föräldern har en handläggare är det inte självklart att denne kan stötta
föräldern genom processen eller vara behjälplig med frågorna kring utredningen eller
placeringen. Härmed försvåras förälderns möjligheter att vara insatt i det som pågår och
därmed också möjligheterna att påverka och vara delaktig.

Delaktighet i utredning.
När det handlar om upplevelsen av att ha fått vara delaktig i själva utredningsprocessen kring
barnet har endast 9 % av föräldrarna tyckt att de fått vara det. Detta bekräftar konstaterandet
ovan om att det sker ett åsidosättande av föräldern och dennes kompetens redan från början.
Över hälften av föräldrarna har upplevt att de inte fått vara delaktiga alls och resten har
uttryckt att de i varierande grad fått vara delaktiga. Rent lagmässigt är vårdnadshavaren part i
allt som gäller barnet så länge det är under 18 år och inga särskilda skäl föreligger mot det,
enligt Föräldrabalken (1949:381) och Förvaltningslag (1986:223), medan Socialtjänstlagen
(2001:453) uttrycker att förälder ”bör” hållas underrättad om vad som sker i utredningen.
Utredningen ska dokumenteras enligt samma lag och här ”skall” det antecknas om förälder
anser att något i dokumentationen är oriktig. Det blir helt klart en skillnad mellan det som bör
göras och skall göras. Om ”bör” uppfattas som att det är önskvärt men inte tvingande kan en
förälder knappast heller påtala felaktigheter i utredningen. Därigenom kringgår man kravet att
detta ”skall” antecknas. Edvardsson (2003) har kritiserat bristen på öppenhet och bristande
faktaunderlag i flera utrednings och dokumentationssammanhang och vi ser samma brister
genom respondenternas svar. Som tidigare beskrevs, uppger över hälften av föräldrarna att de
saknar information om vem de ska/kan vända sig till under utredningen vilket självklart
hindrar möjligheten att ha en relation till denne och på så sätt också försvårar delaktigheten i
utredningsarbetet för föräldern. ”Jag pratade men de skrev egna tolkningar. Påpekade detta
men de hävdade sin rätt till uppfattningen”. Föregående mening är en kommentar som på ett
tydligt sätt visar hur man effektivt utestänger en person från att vara delaktig i en
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utredningsprocess och ger sig själv rätten att forma utredningen efter egna värderingar. ”De
skrev i block och vägrade visa vad de skrev”, är en annan kommentar som visar hur makten
demonstreras tydligt i dessa sammanhang. Att spegla den man talar med och klargöra det man
undrar över liksom hur man tolkat det som sagts borde alltid förekomma det som
dokumenteras (Edvardsson, 2003; Eide & Eide, 2011). Att hävda sin rätt till en viss tolkning
är allt annat än professionellt, och speciellt när det sker oreflekterat och slås fast genom en
maktyttring som denna. För den som har tidigare erfarenheter av denna form av
kommunikation med handläggare inom socialtjänsten kommer det bli svårt att vilja medverka.
Det blir förståeligt genom kommentarer som; ”Erbjuden att vara det (delaktig) men ville inte,
inget förtroende för dem” eller ”Ville inte tala med dem alls till slut. Allt vändes emot mig”.

Utredningars begriplighet
Att 60 % av respondenterna inte kunnat förstå utredningen eller delar av den är förstås
chockerande om man bara ser till siffrorna. Även när vi tittar genom siffrorna och analyserar
resten av materialet, är resultatet ganska dystert. Just begripligheten i utredningarna
diskuterades mycket under många av intervjuerna, och väckte starka känslomässiga reaktioner
hos flera av intervjupersonerna. Begripligheten visade sig handla om flera olika dimensioner.
Dessa dimensioner har varit det språkliga, det innehållsmässiga, sanningshalten och det
känslomässiga. De språkliga svårigheterna handlade dels om att utredningar var dåligt skrivna
och svårlästa. Dels om att ett tillkrånglat fackspråk använts och försvårat förståelsen för det
skrivna. Ännu en svårighet låg i att utredningarna är röriga och för omfattande. För den som
har läs och skrivsvårigheter blir utredningarna en utmaning utan dess like, och för den som
har svårt att klara språket i vardagen, blir utredningarna omöjliga utan tolk. För dessa
människor blir utredningen extra svår och kränkande om de ska behöva ta hjälp av andra för
att få utredningen översatt. Ännu värre om de ska hänvisas till exempelvis Google translate.
Är utredningarna inte ens skrivna grammatiskt och språkmässigt korrekt, kan
översättningarna dessutom bli något helt annat än originalet. Och den som själv försökt
använda programmet vet säkert att det inte är tillförlitligt för mer seriösa översättningar. Det
är heller inte rätt att avpollettera en förälder som försöker förstå vad som händer, som en
förälder beskrev: ”De säger att jag inte förstår och vänder det emot mig”. Även de som
språkligt kunnat förstå utredningarna anmärkte på slarv. ”Så mycket rena sakfel,
tolkningsmissar, värderingar och luddighet”. Andra respondenter har uttryckt de
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känslomässiga svårigheterna att ta del av utredningen då den gör ont för att det kommer för
nära, för att det inte stämmer eller för att det slår sönder deras egen bild av verkligheten.

Kommunikation av utredningen
För dessa personer, som inte behärskar språket eller av andra anledningar har svårt att ta till
sig utredningen som omfattande texter, blir kommunikationen av utredningen viktig. Ändå är
det återigen bara drygt en tredjedel av respondenterna som har angett att de fått den
möjligheten. Övriga respondenter har angett att de inte erbjudits möjlighet att kommunicera
utredningen eller bara fått kommunicera delar av den. Ingrid Höjer (2012) tar upp bristen på
forskning kring just föräldrarnas upplevelser av att ha barn i samhällsvård men att den
forskning som finns beskriver svårigheter i kommunikationen och föräldrarnas känslor av
maktlöshet för att de inte tilläts påverka eller diskutera beslut som berörde dem eller deras
barn (ibid.). En av kommentarerna talar nog för vad alla egentligen efterfrågar: ”Lättare om
de är tydliga och förklarar ordentligt”. Ja, självklart vore mycket lättare om de som är under
utredning också förstod och kunde göra sig förstådda. Precis som vi skrev tidigare är det
principen ”Papperen på bordet” (Edvardsson, 2003), som måste gälla. För att en förälder ska
kunna både förstå och vara delaktig under utredningen måste den kommuniceras.
Kommunikationen är både A och O. Det finns en rad kommunikationstekniker enligt Eide &
Eide (2006) som en professionell kan träna upp men grundläggande för teknikerna är att
begreppet Kommunikation handlar om att göra något tillsammans, göra varandra delaktiga i
något och ha en förbindelse. Alla har vi kommunicerat sedan de tidigaste faserna i våra liv
och borde behärska förmågan men så är det inte alltid, vi har mycket kvar att lära (ibid.).
Även om brev, telefonsamtal och formella beslut kan räknas in som olika former av
kommunikation, är det ur ett delaktighetsperspektiv snarare att delge, att ta del av eller en
envägskommunikation i syfte att samla information. ”De vill inte ha personlig kontakt. De
vill ha svar på specifika frågor bara via telefon. Sen får man läsa något som inte är
innehållsmässigt korrekt. Andra och tredjehandsuppgifter”, kommenterade en av föräldrarna
frågan om kommunikationen av utredningen. Andra kommentarer om kommunikationen har
handlat om att den skett långt efter placeringen som först, och efter påtryckningar. ”Efteråt
kom det. Långt efteråt. Men inga kompletteringar” och ”Kommuniceringen av utredningen
fick vi möjlighet till först långt senare efter många påtryckningar…”. Andra föräldrar tycks
aldrig fått den möjligheten; ”Aldrig. Förstår vad de skrivit. Men de har omskrivit allt.
Formulerat det så att det blir kränkande”. Flera föräldrar har kommenterat att de snarare fått
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ta del av än varit delaktiga i eller fått möjlighet att på ett riktigt sätt kommunicera utredningen
medan den pågick. Även de som fått möjligheten att kommunicera utredningen har i flera fall
berättat om sin besvikelse över att kommuniceringen bara varit för syns skull, en del av de
rutiner som görs i samband med utredningar och inte inneburit att felaktigheter rättats till. ”…
Påpekat sakfel men de kunde inte ändra det som skrivits”, ”… vi fick veta att de inte hade tid
med att vi satt och påpekade varenda liten felaktig detalj” och ”… jag skrev själv och
kommenterade dessa sammanfattningar men det fördes inte in i utredningen”, speglar en
diskriminering av föräldrarna och deras försök att aktivt vara delaktiga och göra sina röster
hörda. De föräldrar som fått kommunicera utredningen medan den pågick och känt att deras
röster spelat roll har varit få och endast en förälder har kommenterat att: ”… Har fått läsa och
påpeka fel och en del togs bort”. En annan förälder beskrev att det var mer delaktighet i
början, även att det sen inte kommunicerades så mycket och ”… Vill inte klaga”. Just den här
sista kommentaren är svår eftersom den säger ganska mycket med bara tre ord, om rädslan för
repressalier. Det vill säga att det finns föräldrar som känner sig så underlägsna och rädda i
denna process att de inte vågar klaga för att de är rädda att bli bestraffade.
Socialtjänstens ansvar att kontinuerligt återkomma med information
Oavsett vilka skäl socialtjänsten har för varför information och kommunikation inte fungerar
är det inte ur ett medmänskligt perspektiv rättfärdigat att människor sluts ut ur något som
handlar om dem. Dessutom som det kommer påverka deras fortsatta liv, om inte för all
framtid, så åtminstone under väldigt lång tid. Underbemanning, resursbrister, krav på att
utredningar ska slutföras inom viss tid, svårigheter att nå föräldrar, handläggarbyten och
tolkningsföreträde måste ha en andra prioritering. Oavsett om man anser sig ha gett
informationen, skickat ut handlingar, och diskuterat dokumentationen, så ligger det i
socialtjänstens ansvar att också se till att den enskilde förstår. Föräldrar som möter
socialtjänsten för att deras föräldraförmåga ifrågasätts, barnets säkerhet behöver tryggas eller
för att föräldrar själva inser att de inte klarar att tillgodose barnets behov, genomgår en kris
och befinner sig alltid i ett underläge. Den information som ges i dessa situationer ska inte
anses vara tillräcklig, och särskilt inte utan vidare spegling kring hur mycket av den
informationen som getts verkligen uppfattats och varit begriplig. Informationen behöver ges
återkommande för att underlätta för föräldrarna och för att de inte ska känna sig mer maktlösa
än nödvändigt. Detta borde vara självklarheter för den professionella samtidigt som
verksamhetens ramar och handläggningsrutiner kan göra det praktiskt möjligt. Vissa
människor behöver mer tid och tydligare kommunikation medan andra inte vill vara med eller
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delaktiga alls, men det innebär inte att man från socialtjänstens sida ska, kan eller bör strunta i
om föräldrar kunnat tillgodogöra sig information man tycker sig ha gett dem.
Upplevelser av möten med olika handläggare inom socialtjänsten
Bemötandet är ett hedersord som oftast tas upp i alla former av dokument som styr socialt
arbete, etiken, riktlinjer, lagarna, verksamheters policydokument och utbildningsmaterial.
Men få verkar kunna sätta en tydlig definition på hur ett korrekt bemötande ser ut eller tar sig
uttryck. Och även att en handläggare avser vara korrekt i sitt bemötande och utifrån flera
kriterier också kan påstås vara detta, så styrs uppfattningen också av mottagarens
förväntningar och situationen i övrigt. Att ingen av respondenterna har kunnat ange att de
skulle upplevt möten med någon handläggare som mycket bra kan vara begripligt utifrån att
det ändå handlar om svåra situationer där föräldrar av någon anledning behöver placera sitt
barn eller får dem placerade mot sin vilja. En knapp tredjedel av respondenterna har ändå
tyckt att mötet med utredaren har känts bra, liksom mötet med familjehemssektionen. Detta
kan kopplas till Höjers (2007) beskrivning av att det är relationen till handläggaren som spelar
roll mer än det som förmedlas för att föräldrar ska vilja samarbeta. Men när föräldrar svarar
på hur de upplevt mötet med barnets handläggare, är det en liten del som har svarat att detta
möte ens skulle varit bra. Barnets handläggare är kanske den viktigaste kontakten när barn är
placerade i familjehemmet. Det är denne person som representerar det yttersta ansvaret, som
ska se till att barnet inte far illa, att barnets rättigheter tas tillvara, att umgängen fungerar och
ska dessutom regelbundet ha samtal med det placerade barnet. Att övervägande del av
föräldrarna uppfattar mötet med barnets handläggare som mindre bra eller dåligt är en alvarlig
varningssignal. Även att barnet är i fokus och det är barnets bästa som är den centrala
uppgiften, betyder det inte per automatik att bemötandet av andra för barnet viktiga personer
kan åsidosättas. Många föräldrar beskriver dessvärre att de känner sig diskriminerade och
nervärderade av just barnhandläggaren. Den specialisering som socialtjänsten har genomgått
har säkert sina styrkor i just att olika handläggare har utökade kunskaper om sitt eget område,
men svagheten ligger också där. Helhetsbilden och en övergripande förståelse för samtliga
delar av barnets historia, familj och den samlade problembilden blir fragmenterad. Styrkor
som skulle kunna användas för att förbättra både tiden i placering och möjligheterna för
hemflytt försvinner när allting går genom flera olika led som ser på saker på olika sätt och
bedömer efter olika tolkningar.
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Stöd under utredningstiden och efter
Närmare 67 % av respondenterna har angett att de inte har fått något stöd av socialtjänsten för
egen del under utredningstiden. Den tredjedel av respondenterna som anser sig ha fått stöd har
angivit samtalskontakt genom öppenvården som det vanligaste stödet. Lite förvånande har en
del också angett utredningshem i kommentarerna om vilket stöd de fått. Dessa kommentarer
är dock negativa och ifrågasätter för vem det stödet egentligen är riktat till; ”… De frågade
vad jag behövde för hjälp, hur kan vi hjälpa dig? Men jag visste inte. De drog in medicinen
och trodde jag skulle fungera ändå. Och så fick jag föräldrautbildning”. Samma sak kan vi
utläsa i en del av kommentarerna gällande öppenvårdens samtalsstöd. ”… De skulle lära mig
att kommunicera rätt. Men den andra parten då?”. Kommentaren riktar sig inte till den andra
föräldern utan mot socialtjänstens handläggare. I socialtjänstlagen (2001:453) beskrivs
förhandsbedömning och pågående utredning inte som insats och att det inte föreligger hinder
för att insatser sätts in trots pågående utredning. Ingen av respondenterna har angett att det
inte skulle vara eller varit aktuellt för deras del med stöd, varför det kan ifrågasättas att så få
har angett att de fått stöd. De som kunnat beskriva ett positivt stöd har uttryckt sig; ”Det var
via missbrukshandläggaren, behandlingen jag gick, hade aldrig pallat om jag inte fått det
stödet”, vilket visar betydelsen av stöd och av att ha en egen kontakt med någon inom socialt
arbete. De flesta av respondenterna som haft någon form av stöd har angett att stödet inte varit
tillräckligt. ”Det hjälpte inte mig i relation till socialtjänsten”, ”Det var ingen hjälp. Hjälpen
var riktad för att gagna familjehemmet, inte mig”, ”Det var väl bra, leder ju inte till något,
man kommer inte framåt ändå” och ”Inte införstådda i problematiken och saknade empatisk
förmåga”, är några kommentarer som visar att ett stöd inte är ett stöd om det inte utgår från
förälderns behov och är inriktat på den situation som är. Samma sak visar en kommentar om
utredningshemmets stöd; ”Nej, tvärtom. Det var inget stöd. De bara förstörde för ingen
mådde bra av alla människor som var där. Förvirrande och skapade frustration hos barnen.
Och skulden fick jag ta”. När ett stöd varit anpassat till föräldern och situation däremot har
kommentarerna visat detta; ”jag var i tungt missbruk, behövde verkligen stöd med mycket”
och även om det kanske inte ledde till att man kände sig stöttad fullt ut har en viss positiv
effekt beskrivits genom kommentarer som; ”Men det hjälpte mig att inse att jag kanske inte
var så kass ändå” och ”Länge sen. Psykologisk hjälp”. Behovet av stöd till föräldrar verkar
vara enormt under själva utredningstiden. Det stöd som verkar behövas är ett anpassat stöd
som kan sätta sig in i och förstå den speciella situation som dessa föräldrar befinner sig i, och
som utgår ifrån förälderns behov.
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Placering
Finns inte ”frivillighet under tvång”?
Enligt riktlinjer och förhållningssätt idag ska socialtjänsten så långt möjligt i samråd med och
under frivilliga former utforma de insatser som ges, även i de fall där barn behöver placeras
utanför det egna hemmet. Själva definitionen frivillighet när det gäller placeringen av barn
kan diskuteras utifrån begreppet ”frivillighet under tvång” som i juridisk mening inte ens
existerar, men för väldigt många föräldrar till barn som placeras är precis vad det handlar om.
Endast 21 % av respondenterna har angett att deras barn placerats efter deras önskemål, eller
genom deras godkännande medan 30 % har angett att utredningen lett till ett
omhändertagande av barnen enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(1990:52). Som vi ser är det drygt hälften av föräldrarna som kan förhålla sig till att barnen är
placerade för att de själva samtyckt till detta eller genom att en rättslig prövning har bedömt
att ett tvångsingripande varit nödvändigt. Den andra hälften av föräldrarna befinner sig i ett
mellanläge där de inte kan förhålla sig till varken det ena eller det andra och där rädsla och
maktlöshet för både myndigheten och för sitt samtycke hindrar dem från att förhålla sig till
och kämpa för sin rätt att vara förälder på deltid eller på undantag. I förlängningen försvårar
det även arbetet med planerad hemflytt, både för socialtjänsten och för föräldrarna eftersom
den frivilliga placeringen kan avbrytas i princip när som helst. Leviner (2017) konstaterar
dock att tvångsplaceringar oftast pågår mycket längre än frivilliga placeringar. Detta kan
uppfattas som att frivilliga placeringar därför är att föredra och en fördel för föräldrarna. Men
ur det perspektiv vi har och utifrån de samtal som förts i samband med enkätintervjuerna,
framkommer att de oplanerade hemflyttarna ofta blivit svåra och/eller dramatiska, samt att
föräldrarna upplevt att de lämnats utan stöd eller uppföljning i dessa fall. I många av
intervjuerna går det dessutom som en röd tråd att de möten man har eller haft med
socialtjänsten under placeringen, inte i första hand syftat till att föra processen framåt utan
istället handlat om att avleda och få processen att frysa. Detta har också lett till ökade
frustrationer och konflikter som behövt hanteras och så har det blivit rundgång som slutligen
lett till hemtagning, flyttning eller ett LVU istället. En tanke som uppstått vid tolkningen av
resultaten är varför så många föräldrar angett frivillighet under tvång och beskrivit det som att
de övertalats, hotats eller erbjudits fördelar genom att gå med på placeringen och om detta har
med ekonomiska aspekter att göra? Varför uttrycker så många föräldrar att deras godtycke till
placeringen egentligen handlat om rädsla för värre repressalier? Är de rättsliga prövningarna
så resurskrävande att det skulle kunna rättfärdiga att socialtjänsten använder metoder som

108

borde vara under all kritik, för att slippa den rättsliga prövningen? Det är svårt att tänka ur det
andra perspektivet, som gärna framhålls av handläggarna själva, att det handlar om att
undvika förhandlingarna i vissa fall av omtanke om den ”sköra klienten”. Det kan säkert
finnas den anledningen också i vissa fall, men knappast i de fall där föräldrarna klart och
tydligt uttrycker att det förekommit hot. Hot är svårt att kombinera med omtanken.
Närhetsprincipen och rimligt avstånd
När barn placeras utanför det egna hemmet finns vissa principer socialnämnden ska ta hänsyn
till. En av dessa principer är närhetsprincipen. När närhetsprincipen inte går att tillgodose
innebär det ibland stora svårigheter för de biologiska föräldrarna. Avståndet som sådant
behöver inte vara ett problem, om det finns resurser för att överbrygga det. För de föräldrar
som har fasta inkomster, körkort och tillgång till bil blir inte själva avståndet ett bekymmer.
Däremot kan alldeles för långt avstånd innebära tidsmässiga problem när det inte är rimligt att
köra för länge eller långt själv. Tåg eller flyg kan vara andra alternativ för den som har råd,
liksom hotell. Men det är få föräldrar till placerade barn som har höga inkomster och kan resa
och bo på hotell för att träffa barnet eller barnen. Ungefär var fjärde placering är på orimligt
avstånd från det egna hemmet enligt revisionen. I extrema fall har avståndet inneburit så stora
svårigheter att umgänget begränsats till några korta ögonblick med långa mellanrum. Mycket
tid och energi går åt till resa till och från umgänget men inte till själva umgänget. Det finns
ingen lagstiftning egentligen som ger föräldrar en självklar rätt till sina barn eller till umgänge
med dem när de är placerade, däremot finns både lagar, riktlinjer och andra stadgar som ger
barn rätt till sina föräldrar, till familj och sin historia. Ju yngre barnet är, desto svårare har det
att utkräva den rätten och själv resa till föräldern. Socialnämnden har ett ansvar att se till att
barnet får träffa sina föräldrar.
Spelar det någon roll vad föräldern tycker i valet av familjehem?
Förutom närhetsprincipen är det viktigt att andra kriterier stämmer för att inte göra
placeringstiden svårare än nödvändigt för varken barnet eller föräldern. I valet av familjehem
försöker förhoppningsvis varje socialtjänst att vara lyhörd för förälderns önskemål och villkor
vad gäller den familj där barnet ska vistas. Men så är det inte i hälften av fallen. De vanligaste
problemen uppstår inte på grund av att föräldrarna spontant fattar dåligt tycke gällande
familjehemmet, utan även i de fall föräldrarna samtycker till placeringen motsätter de sig
avståndet. Ett annat stort problem har visat sig vara socialtjänstens ambition att så långt det är
möjligt placera barnet inom släktnätverket. I vissa fall har det varit förälderns önskan men
efteråt kommit att innebära en svår utmaning att hantera både familjerelationen och den av
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socialtjänsten reglerade kontakten. I andra fall har föräldern motsatt sig placering i
släktnätverket för att det redan sedan tidigare funnits konflikter inom det. En släktplacering
utgår från att barnet är relaterat till släkten, det gör att det kan uppstå stora svårigheter för
föräldern. I de fall det råder konflikt mellan föräldrarna till barnet, blir det i värsta fall
kränkande för den föräldern som inte är släkt med familjehemmet att behöva utstå umgängen
där. I de fall där släktingar dessutom varit både anmälare och sedan blivit familjehem till
barnet, är det obegripligt att det ens har övervägts. När vi lyssnar till några av dessa
berättelser och inser hur mycket det krävt av dessa föräldrar att orka sig genom det, ställer vi
oss frågan; hur kan man utsätta barn för att stå i den korselden? I andra fall har föräldrarna
inte haft en möjlighet att ha åsikter eller önskemål gällande placeringen. Ibland har det gått
fort och varit traumatiskt. ”Det bara small till och så var de borta. Utan förvarning.
Socialtjänsten slog sönder familjen när vi befann oss i kris”. ”Nej, de har agerat själva. Och
med hjälp av polis för att jag inte ville placering…”. För andra har det handlat om att man
från socialtjänstens sida inte tillerkänt föräldrarna någon betydelse i fråga om valet av
familjehem. ”De hade redan den familjen”. De föräldrar som fått vara delaktiga och träffa
familjehemmen före placering, har ändå uttryckt en viss uppgivenhet och avsaknad av
möjlighet att välja; ”Vi fick träffa dem och de verkade ok. Men vad skulle vi jämföra med?
Det var ju inte som att vi fick flera olika att välja mellan. Och vad ska man ha för önskemål
när det enda man vill är att få behålla sitt barn?” Överlag är föräldrar missnöjda med olika
relationella aspekter. Att det varit konfliktfyllda familjehem, att barnen flyttats runt eller
delats upp i olika hem, att samarbete inte fungerat och att det varit för långt bort för att kunna
behålla en bra relation. Föräldrar ger också uttryck för att socialtjänsten föredrar
släktplaceringar före närheten till föräldern. Överlag är det just närheten som föräldrar hade
föredragit före allt annat.
Inskolning?
När våra barn börjar på dagis eller i förskolan, är det viktigt med inskolningen och att den
sker utifrån barnets behov. Barnet fasas in i de nya rutinerna och gruppen, får bekanta sig med
både barn, förskolelärare och miljön. Att det inte är lika smidigt vid placeringar av barn i
familjehem är ganska självklart. I vissa fall finns inte utrymme eller tid för att det ska vara
möjligt, som vid akutplaceringar eller när föräldern eller barnet motsätter sig både placeringen
och familjen. Att nästan en fjärdedel av respondenterna ändå fått den möjligheten till
inskolning har berott på att den varit naturlig i form av relationen till det egna nätverket eller
som i vissa fall, varit en del under vistelsen i utredningshem. I övrigt har det varit glest med
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inskolning i familjehem utanför det egna nätverket även att det skulle kunnat vara både
möjligt och i allra högsta grad önskvärt från föräldrarnas sida.
Förälderns kunskap om sitt barn
Att vara expert på sitt eget liv har diskuterats i relation till det sociala arbetet av flera forskare
och teoretiker, och har en koppling till erkännande av ”den Andre” (Honneth, 2000; Pettersen
& Simonsen, 2013). Inom vissa områden av det sociala arbetet har man kommit längre än
inom andra. När det gäller ekonomiskt bistånd och fattigdom är teorin om erkännandet svårast
att använda sägs det (ibid.). Vi skulle nog hävda att den är minst lika svår vid placering av
barn i familjehem, vad gäller de biologiska föräldrarna. Deras kunskaper om sitt barn, vad de
är vana vid, tycker om, behöver, har haft för rutiner och traditioner blir i många fall helt
ignorerade. Antingen har man från socialtjänstens sida helt enkelt inte efterfrågat föräldrarnas
kunskaper om barnet, eller så har man nonchalerat föräldrarnas önskemål att få vara delaktiga.
I extrema fall har det till och med resulterat i att man missat kulturella och religiösa
motsättningar vid placeringen som skapat svåra problem. I de fall socialtjänsten efterfrågat
föräldrars kunskaper om barnet har det skett genom standardiserade frågeformulär om kost,
hälsa, beteende och rutiner. I den översynen som gjorts av den befintliga LVU-lagen (SFS
2015:71) har föräldrars kunskap om sitt barn diskuterats i relation till socialnämndens
övertagande av föräldraansvaret och i vilken mån föräldrars ”restkompetens” kan användas
eller tillmätas betydelse. Ända upp på regeringsnivå kan vi alltså spåra bristen på erkännande
av ”den Andre” i form av föräldrars kunskap om sitt eget barn. I de fall föräldrar tillmäts
betydelse i fråga om kunskaper om sitt barn har det synts i kommentarer som; ”Fyllde i en del
enkäter med frågor då från start. De byter ju handläggare hela tiden så jag antar att mycket
försvann i de bytena” och ”Frågad vad jag önskade, träffades i nätverksmötet och pratade”.
Här ser vi återigen att det finns möjligheter att arbeta med helheter och involvera föräldrar,
även om det verkar vara en marginell företeelse. Nätverksmöten har fått allt mindre
användning i svenska förhållanden mot vad de hade från början. Vi som varit med lite längre
kan själva göra den reflektionen. Socialtjänstens ambitioner att hålla föräldern utanför helt
kan beskrivas genom kommentaren; ”Familjehemmet var intresserat och ville veta. De ville
ha samarbete, att vi var delaktiga. Till skillnad från socialtjänsten som verkligen jobbade på
att vi skulle hållas kort och motas, inte ha insyn i barnets liv under placeringen”.
Stabiliteten i placeringar
Att närmare hälften av respondenterna angett att fler än ett familjehem varit aktuellt tyder på
att sammanbrott i placeringar fortsatt är ett stort problem. De flesta föräldrar vars barn varit
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aktuella för placering i mer än ett hem har också angett att det varit stora skillnader på de
olika hemmen. Det sätter förstås ett stort frågetecken på den så kallade matchningen av
familjehem och barn. Frågan blir om det inte är viktigare att få fram ett hem, än att det
matchar barnets behov och kan anpassa sig till både barnet och dess biologiska förälder.
Behov av placering kan komma akut. Då finns inte utrymme för att leta efter ”rätt” hem utan
skyddet för barnet måste tillgodoses omedelbart. Det görs oftast genom så kallade jourhem,
utredningshem eller genom annan form av institutionsplacering. För ett barn är varje uppbrott
slitsamt. För föräldrar blir det svårt att anpassa sig till olika attityder, regler och krav.
Resultaten av att familjerna som tar emot barn inte är matchade är flera. Att barnens åsikter
inte vägs in eller att de biologiska föräldrarna ytterligare diskvalificeras, visar sig i konflikter,
samarbetssvårigheter, återkommande hemtagningsprocesser, barn som rymmer och
familjehem som säger upp sig. Som familjehem har man alltid rätten att säga upp sig. De kan
avsäga sig sitt uppdrag, på kort varsel vilket i sig borde lägga ytterligare vikt vid att välja rätt
familjehem från början. Mattsson & Vinnerljung (2016) beskriver dessutom att det är just
familjehemmen som står bakom de flesta sammanbrotten i placeringar, inte föräldrarna eller
barnen själva. Föräldrar vars barn omplacerats beskriver stora skillnader mellan olika
familjehem och en frustration över att inte bli tagna på allvar när de påtalar allvarliga brister
och missförhållanden i familjehemmen. Det handlar inte bara om geografiska skillnader eller
bostadsförhållanden. Det kan handla om stora skillnader i regler och gränssättning. Det kan
handla om åsikter och inställning till syskon och de biologiska föräldrarna och om hur det
kommer till uttryck. Även allvarliga övergrepp och missförhållanden har förekommit där
föräldrarnas försök att påtala dessa tystats ner. Under revisionens gång har det bitvis varit
svårt att förhålla sig till de berättelser som föräldrarna delat. Inte för att de varit svåra att tro
på, utan för att det under en del intervjuer framkommit att familjer som anmälts tidigare fått
nya uppdrag och att andra föräldrar nu beskriver samma övergrepp som uppmärksammats
tidigare. Det är inte svårt att förstå föräldrars ilska eller maktlöshet när de beskriver sin
upplevelse av att socialtjänsten inte vill ta till sig kritik om familjehem som de bedömt som
bra. Märkbart och anmärkningsvärt är också att det fortfarande finns en okunskap om
kulturella och religiösa motsättningar och att man inte tar hänsyn till detta i större omfattning
vid placeringar.
Relationen mellan förälder och familjehemsförälder
Ungefär två tredjedelar av respondenterna har upplevt det första mötet med familjehemmet
som bra eller till och med som mycket bra. Kommentarerna: ”Bra känsla direkt, de var
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godhjärtade” och ”De var superbra. Öppna dörrar och de uppmuntrade mig verkligen att
komma”, visar att föräldrar inte per automatik måste ha en negativ inställning till
familjehemmet, tvärtom. Även när barn placeras mot föräldrars vilja kan de flesta föräldrar
skilja mellan dem som ”tagit ifrån dem” barnet och dem som ska ”ta hand om” barnet. Det är
inte familjehemmen som är orsak till att barnet placeras och det är viktigt att familjehemmet
inte kopplas ihop med detta. Deras uppgift aktualiseras först efter att ett placeringsbeslut
måste fattas. Det går förstås inte att bortse från att de ändå arbetar på uppdrag åt socialtjänsten
och har därmed också vissa direktiv att följa. De kan i begränsad omfattning bestämma över
de vardagliga sakerna som rör det barn de har hand om, men när det handlar om sådant som
kan ha större inverkan i barnets liv är det alltid socialtjänsten som gör bedömningen och
beslutar om detta enligt det föräldraansvar som nämnden åtagit sig. Kontakten med den egna
familjen är en av de mer ingripande sakerna som socialtjänsten beslutar om och kan reglera.
Men det är inte bara på socialtjänstens initiativ som kontakten mellan den biologiska
föräldern och barnet regleras. Barnet själv kan säga ifrån och inte vilja ha kontakt med
föräldern av olika anledningar och detta måste socialtjänsten och familjehemmet ta hänsyn
till. Familjehemmet kan också av olika anledningar uppleva att kontakten med den biologiska
föräldern blir besvärlig, stör deras eget familjeliv, skapar oro hos barnet eller hindrar dem från
att kunna fullfölja sitt uppdrag. För den biologiska föräldern kan det bli svårt, om inte
omöjligt, att förstå anledningarna till varför något som verkade bra först förändras till det
sämre. Det är socialtjänsten som bedömer och har ansvaret för att få det att fungera och den
biologiska föräldern är inte den första eller andra de måste ta hänsyn till. Socialtjänstens
prioritering ska vara att barnet har det bra i placeringen och att familjehemmet kan göra sitt
jobb. Och de flesta människor vill göra ett gott intryck på nya människor de möter, men sen
kan det första intrycket snabbt förändras. ”Det såg bra ut först” och ”Det var bra först men
blev sämre sen” är kommentarer som visar just detta, att något hänt under vägen med
relationen. Det som började bra utvecklades inte på ett bra sätt för alla föräldrar.
Förskjutningen är tydlig mot det sämre i fråga om relationen till familjehemmet över tid. Det
som upplevts som svårast har varit upplevelsen av att familjehemmet tar över deras barn, samt
att de efter den första tiden inte längre är intresserade av kontakten med barnets biologiska
förälder. Föräldrar känner sig bortmotade, utfrysta och oviktiga i dessa sammanhang. Några
föräldrar har beskrivit vad vi i andra sammanhang skulle definiera som renodlad ”mobbing”,
ett återkommande systematiskt kränkande som kan fortgå för att ingen vill kännas vid det.
Dels är det svårt att ha en mer omfattande insyn i familjehemmen eftersom de ska vara just
”hem” och därför också ha sin rätt till privatliv. Dels handlar det om tolkningsföreträde.
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Tolkningsföreträdet handlar om att föräldrars upplevelser bagatelliseras genom att en annan
part gör åtskillnad mellan vad som sagts, hur, vad som menats och hur det uppfattats av
föräldern. Familjehemmet och framför allt socialtjänsten äger detta tolkningsföreträde och
därigenom tystas denna form av ”mobbing” ner samtidigt som det förstärker konflikten
mellan förälder och familjehem. De uttryck för denna form av mobbing som framkommit
syns framför allt i kommentarerna: ”… kände mig motarbetad av dem och stängdes utanför
allt”, ”… gjordes besvärlig”, ”De pratar inte med oss. De vill inte” och ”De vill inte ha
någon kontakt med oss längre”. De föräldrar som upplevt den fortsatta relationen som bra
däremot har kunnat beskriva ett samarbete och en gemensam strävan hos dem själva och
familjehemmet för att utveckla kommunikationen och relationen dem emellan. Att känna sig
viktig och involverad i barnet och det som sker i familjehemmet har varit avgörande också för
föräldrars egen vilja att kämpa, orka stå kvar som förälder och sträva efter förändring. Ibland
har familjehemmet varit starkare och burit relationen istället för att släppa den när det varit
svårt. ”De har funnits kvar och ställt upp även efter om det varit något”, är ett exempel där
ett förtroende och tillit utvecklats mellan den biologiska föräldern och familjehemmet under
en svår period och som efteråt finns kvar som en trygghet, en skyddsfaktor. Många av oss
skulle också säkert beskriva den egna familjen som en trygghet och en skyddsfaktor, och ofta
gör socialtjänsten detta med. Det är inte ovanligt att man överväger så kallade släktplaceringar
för att i större omfattning tillförsäkra barnet en tillhörighet i det redan befintliga nätverket.
Det blir mindre förändringar för barnet, omsorgspersonerna är kända för barnet sedan tidigare
och kontakter med övriga familjemedlemmar och släktingar kan tillgodoses på ett naturligare
sätt än om barnet placeras i ett främmande hem. Det finns säkert kulturella, traditionella och
språkliga fördelar med släktplaceringar också. Det har i revisionen också blivit tydligt, även
att frågor inte ställts om just släktplaceringar speciellt, att både relationerna och, i de fall de
uppstår, konflikterna, blir oerhört mer komplexa än i andra placeringar. Det som är en
trygghet, stöd och skyddande i en släktplacering kan bli det rakt motsatta i en annan. I en
familj vet man mer om varandra än vad som kommer fram i utredningar eller samtal med
socialtjänsten. Familjebanden kan vara komplicerade, invecklade och sköra, lika gärna som
starka och stabila. Oavsett förändras dessa band och familjestrukturen påverkas. Kulturella
aspekter kan ha en positiv eller negativ effekt i dessa förändringar men det gemensamma är
just att familjestrukturen förändras.
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Varför försämras relationen mellan föräldern och familjehemmet?
Orsaken till att det varit svårt att ha en fortsatt bra relation med familjehemmet har av många
föräldrar beskrivits som en ovilja från familjehemmets sida att upprätthålla kontakten över tid.
Föräldern har känt sig diskvalificerad och utestängd från att ta del av sådant som rör barnet.
Även i släktplaceringarna har tendensen varit att relationen försämras. Orsakerna har då varit
den dubbla rollen som förälder och mor eller farförälder framförallt hamnar i. Det är svårt att
vara både barn och förälder i den situationen. Mycket skuld och skam läggs dubbelt upp på
föräldern för att denne misslyckats både som deras barn och i sin egen föräldraroll. Samtidigt
är föräldern rädd för att ta upp detta med både socialtjänst och sin egen familj av rädsla för att
barnet ska flyttas till främmande människor, till något sämre, annorlunda och kanske långt
bort. Skam och skuld ställer till det även från motsatt håll, när föräldrar drar sig undan sitt
barn och stämplar sig själv för att de av olika anledningar inte klarar föräldraskapet. I dessa
fall blir det föräldern själv som blir svår att nå, ofta relaterat till att behöva ordna upp sitt eget
liv, behov av egen tid eller genom en flykt in i mer arbete och flyttar. Flera föräldrar har också
beskrivit hur de fått dubbla budskap av familjehemmet och socialtjänsten och att de uppfattat
det som att socialtjänsten inte vill att de ska ha en relation med familjehemmet eller att de
medvetet försvårat möjligheterna till det.
Samarbete med socialtjänsten och familjehemmet
Övervägande del av respondenterna upplever att samarbetet med socialtjänsten fungerar
mindre bra och i de flesta fall till och med dåligt. Endast 18 % av respondenterna har upplevt
det som någorlunda bra. Samarbetet med familjehemmen däremot har upplevts lite bättre av
föräldrarna. Sammanlagt har närmare 40 % av föräldrarna angett att samarbetet med
familjehemmet varit bra eller till och med mycket bra. Att de som har och haft den dagliga
vården om barnet samarbetar för barnets bästa vore ju självklart det mest önskvärda och borde
strävas efter i mycket större utsträckning. Samtidigt är det nedslående att så många föräldrar
upplever att samarbetet med socialtjänsten fungerar så dåligt för så många. Speciellt med
tanke på att det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för de placerade barnen och är
de som fattar alla viktiga beslut. Dessutom borde det vara högprioriterat att sträva efter ett bra
samarbete med föräldrar till placerade barn för att öka möjligheten för bra och planerad
hemflytt, god uppföljning och större insyn i vården som helhet. Vad är det då som inte
fungerar när det kommer till samarbetet mellan socialtjänsten och ett placerat barns förälder?
Som beskrevs tidigare kan det vara föräldern som är svår att nå av olika anledningar och skuld
och skam kan sätta spärrar eller hindra föräldern från att vilja utsättas för mer av det. Rädsla
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för obehag, missförstånd och sanktioner kan uppstå inför möten med socialtjänsten. Olika
psykologiska försvarsmekanismer kan träda in för att skydda föräldern från det svåra den går
igenom och som socialtjänsten representerar. Försvarsmekanismer träder in när vi mentalt inte
klarar av att hantera en stress, press eller en tragisk händelse till exempel. Det är hjärnans sätt
att skjuta undan det och hantera det tills vidare medan den försöker bearbeta allt annat här och
nu. Att få sitt barn placerat, taget ifrån sig eller insikten om att man inte kan ta hand om det,
är svåra känslomässiga separationer som redan i sig skapar ångest, skuld och skamkänslor.
Detta kan komma till uttryck som ilska, irritation, avstängdhet eller sorg för att ta några
exempel bara. Som förälder, mitt i den process det är att ha sitt barn placerat, är det svårt att
reflektera över detta och kommunicera eller hålla tillbaka det. För den professionella, för
socialtjänstens representant, är det en del av professionen att ha förståelse för detta.
Socialtjänsten borde kunna förutse detta och även kunna hantera det. Inte bara det, den
professionella ska kunna arbeta genom detta och motverka eller sträva efter att försöka dämpa
dessa frustrationer, inte förvärra dem. Problemet ur ett föräldraperspektiv ligger dock inte i att
de själva är svåra att nå, utan att socialtjänsten brister i tillgänglighet, kontinuitet och
bemötande. Föräldrar till placerade barn verkar helt enkelt inte stå så högt i kurs. Det ser vi ju
också ganska tydligt i förslagen till den nya LVU-lagen, där riktlinjer och detaljer i lagen
putsas till för att förenkla handläggning, tydliggöra fler områden som kriterier för ett
omhändertagande och stärka perspektivet på barnets bästa vid omhändertagandet. Föräldrarna
ska helst göras delaktiga i den ”vård” som ges barnet och vården ska helst kunna ges med
förälderns samtycke. Förhoppningsvis skärps också kravet på socialtjänsten att faktiskt ge
föräldrar stöd och hjälp för att kunna få tillbaka sitt barn, men den delen känns mer som
tomma ord. Trots alla riktlinjer, vägledning och lagar har vi inte kommit längre än till att
Statens offentliga utredningar konstaterar att det helt saknas vägledning om hur man tar
tillvara på föräldern som resurs för det placerade barnet, samt förälderns kunskaper och
förmågor. Istället går man förbi det och kallar det för ”restkompetens”. Utan att skena iväg till
vad som kan eller inte kan hända i framtiden på den fronten, kan det ändå konstateras att det
inte är konstigt att föräldrar uttrycker ilska, hat, uppgivenhet, rädsla och stora brister vad
gäller socialtjänstens bemötande av dem i fråga om samarbete. Och samtidigt som alla
handläggarbyten skapar avbrott, förvirring, ändringar i planeringar, så väcker de också hopp
om att den nya handläggaren ska vara bättre, kunna ge svar, stötta och hjälpa. Kommentarer
som: ”Dåliga med kontakten och all information. De svarar inte, ringer inte tillbaka.
(Socialtjänsten) Ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt att träffas, om möten ens behövs.
De dokumenterar inte det som sägs eller så dokumenterar de sånt som inte sagts” visar på
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den frustration och uppgivenhet som uppstår för att inte räknas med, hinnas med, vara viktig
nog att träffa. Det är inte konstigt heller att det uttrycks i termer av ilska som i kommentaren:
”Hatar dem. Det är svårt. Det känns som de vill krossa både mig och barnen, utplåna mig.
Känner mig helt missförstådd”. Och det här är ganska allvarligt. Vems ansvar är det att få till
ett samarbete? Vem har utbildning, kunskaperna, erfarenheten och resurserna att skapa
möjligheter att samarbeta? Föräldern eller socialtjänsten?
Samarbetet med familjehemmet
Samarbetet med familjehemmet har dock upplevts som bättre av föräldrarna. Drygt 15 % av
respondenterna har angett att de upplever samarbetet med familjehemmet som ”mycket bra”,
till skillnad från samarbetet med socialtjänsten där ingen av respondenterna kunde ange ett
mycket bra samarbete. Det blir mer intressant att titta på vad som får föräldrarna att definiera
samarbetet med familjehemmet som mycket bra, än att bara fokusera på varför samarbetet
inte fungerar. Det som tycks vara gemensamma faktorer är kommunikation,
anpassningsförmåga och tolerans. Förmågan att anpassa sig är inte enbart en fråga för den
biologiska föräldern, utan lika mycket för familjehemmet. Att kunna hantera ett delat
föräldraskap och acceptera varandras roller och arbeta för barnets bästa är att kunna sätta sina
egna behov och värderingar åt sidan och börja mötas och gå framåt. Tydligt blir att en del
föräldrar uppfattar samarbetet som bra för att deras egen frånvaro inte leder till ifrågasättande
eller konflikt från familjehemmets sida. Familjehemmet tolererar (och kanske föredrar) att
föräldern håller sig borta, kommunikationens funktion ligger i att man undviker den och
anpassningen består mest i att inte ta ställning och bara låta allt vara. Det finns en annan sida
av samma faktorer också, där kommunikationen är öppen, tät och tål ifrågasättande, där
samarbetet är gemensamma mål och anpassningen ligger i att komplettera varandra. Det är
dock inte så vanligt och inte heller särskilt förväntat. I de fall en fungerande samarbetsallians
uppstår har det snarast setts som ett problem och mötts av misstänksamhet, som en av
kommentarerna beskriver: ”… Relationen och umgängena blev tydligen för bra. Passade inte
socialtjänstens plan. Ju bättre allt fungerade desto mer drog de in umgängen. De litade väl
inte på familjehemmet för att vi fick för bra kontakt och en fungerande relation…”. Men även
här ser vi att majoriteten av föräldrar, närmare 61 %, upplever samarbetet som mindre bra
eller dåligt. De orsaker föräldrarna upplevde till att samarbetet inte fungerade med
familjehemmet var först och främst att de upplevde att familjehemmet tog avstånd från dem
och motarbetade dem. Flera kommentarer uttrycker föräldrarnas erfarenhet av att motas bort
och inte vara välkommen. ”Fanns inget samarbete. Kom inte ens in hos dem och kunde se hur
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barnet hade det”, är en kommentar som vittnar om hur långt diskvalificeringen av en förälder
kan gå, tillåtas att gå, under en placering. Samma sak kommer till uttryck i kommentarerna:
”Fanns inget samarbete alls. De ville inte ens ha kontakt” och ”… Familjehemmet
kommunicerar genom socialtjänsten som skickar ett brev. De ringer aldrig ens. Och det
handlar om skolinsatser de gånger de skickar brev”.
Stöd i kommunikationen med familjehemmet inte vanligt
Att så många som 70 % av respondenterna har angett att de inte fått något stöd av
socialtjänsten i kommunikationen med familjehemmet stärker också bilden av och förståelsen
för att föräldrar upplever svårigheter. Det är också tydligt att de upplever svårigheterna som
orsakade eller försvårade av socialtjänstens agerande eller i ännu större utsträckning, brist på
agerande. Det som sticker ut är två kommentarer som bekräftar undantaget mer än regeln:
”Socialtjänsten har varit bra på att förmedla. De lyssnar mycket” och ”Hade uppföljning var
tredje månad, även kontaktperson som ringde med jämna mellanrum”. I övrigt har det stöd
man utlovats eller bett om, inte räckt till eller uteblivit. Relationerna med familjehemmet har
förändrats över tid och i många fall har stöd erbjudits i början och då avböjts och när det
uppstått problem har föräldrarna inte vetat vem de ska be om hjälp längre. Förmodligen kan
detta i många fall kopplas till den bristande kontinuiteten och i att information inte lämnas
återkommande.

Vårdplanering
Frågor om vård- och behandlingsplan är återkommande teman i brukarstyrda
brukarundersökningar av den anledningen att det är viktigt att det finns en planering, ett syfte
med vården, insatsen eller behandlingen man genomgår. Det är framför allt viktigt att den
som planen gäller känner till att den finns och vad den innehåller. Det blir svårt för den
enskilde att aktivt medverka och kunna göra framsteg genom egna val om denne inte vet vad
som förväntas, vad som behöver förändras eller när och hur olika aktiviteter ska ske för att
föra processen framåt. Detta oavsett om det gäller öppenvårdsinsatser inom psykiatri,
missbruk, ungdomsbehandling eller kriminalvårdens frivård eller om det handlar om
tvångsinsatser i form av institutionsvård eller familjehemsplaceringar. När en insats påverkar
och beror på flera faktorer och flera inblandade personer är det viktigt att de planeringar som
finns, för olika områden och olika familjemedlemmar till exempel, inte drar åt olika håll eller
motarbetar varandra. Ofta benämns olika planer med just vårdplan trots att det finns en viss
skillnad mellan vård-, behandlings-, och genomförandeplan. Enligt SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) och Arne Gerdner (2014) är en vårdplan mer en juridisk och ekonomisk plan
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där olika huvudmäns ansvar, placeringsbeslut, kostnader och arbetsfördelning förtydligas.
Medan en behandlingsplan eller genomförandeplan är individuell och ska innehålla relevant
och detaljerad information om själva vårdens genomförande. Här ska informationen vara så
tydlig att den enskilde personen förstår vad som förväntas, vilka eventuella regler eller villkor
som finns, vad målet är och vilka delmål eller förändringar som behöver åstadkommas för att
målet ska anses vara uppnått.
Osäkerhet kring vad vårdplan är och om det finns en sådan.
Lite förvånande att inte fler än 61 % har angett att de vet vad en vårdplan är, det är ju trots allt
lagstadgat att en sådan måste finnas när barn är placerade i familjehem. Här skulle man kunna
vänta sig att fler skulle svara att det trots allt finns eller funnits en plan när det förtydligats vad
det är. Att behöva förtydliga vad en vårdplan är för föräldrar vars barn är placerade i
familjehem känns inte bra. Det kopplar tillbaka till frågor och svar om information och
kommunikation tidigare och visar åter igen vikten av att se till att vara tydliga och informera
återkommande. Det är inte professionellt att hävda att information getts eller skickats ut om
man inte också försäkrat sig om att det tagits emot och varit begripligt. Det är svårt att hävda
att föräldrarna av olika anledningar inte förstår, missat, slarvat bort eller inte vill kännas vid
det som är vårdplanen efter förtydligandet när det leder till svar som: ”Det har bara funnits en
tidsplan för umgängen. Schema. Ingen tydlig vårdplan eller genomförandeplan. Inga mål
eller delmål för att komma vidare. Vet inte vad de förväntar sig. Eller vad/hur jag behöver
förändras för att det ska bli bättre”. Efter förtydligandet har ändå drygt hälften av
respondenterna angett att det funnits eller finns någon form av vård- eller genomförandeplan,
medan 15 % angett att de inte vet om det finns det. 33 % av respondenterna har ändå stått fast
vid att det inte funnits en vård- eller genomförandeplan alls. Kommentarer som: ”vet inte om
det är en vårdplan men har lite papper… det är bara lite om placeringen” och
”Placeringsbeslut. Men inte någon del med mål med vården”, visar att det kanske i något
större utsträckning än vad diagrammen visar, funnits en vårdplan om än så knapphändig att
den blivit intetsägande för föräldern. Det finns också föräldrar som stått fast vid att det inte
funnits några papper alls med varken vårdplan eller genomförandeplan. En förälder berättade
att det enda som skrivits har varit på en tavla under ett av de få möten föräldern haft med
socialtjänsten och handlade om hemflytten för barnen. Några pappersdokument har föräldern
aldrig fått trots att barnen var placerade. ”De enda papper jag fått gällande barnet var från
skatteverket”, berättar föräldern.
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Befintliga vårdplaner otydliga och saknar hemflytt som mål.
Vilka mål har funnits med i vårdplanen? En övervägande del av respondenterna har varit
rörande överens om att de fått sina skyldigheter dikterade för sig och att de upplevt att
socialtjänsten ställt villkor och krav på dem. Många gånger har dessa villkor och krav ställts
på ett sätt som blivit direkt kränkande för föräldern eller varit så otydliga att det varit svårt för
föräldern att kunna förstå vad det är som förväntas av dem eller hur de ska kunna uppnå dessa
mål. Det viktigaste målet ur ett föräldraperspektiv, torde ju vara att kunna ta hem sitt barn
igen. Och i de fall där det av olika anledningar inte är aktuellt borde det finnas en tydlig
planering för hur framtiden ska se ut för barnet, samt hur umgänget med föräldern ska
tillgodoses. 33 %, det vill säga en tredjedel av respondenterna, har angett att hemflytt skulle
funnits med som mål i planeringen. 12 % har angett att frågan inte är aktuell längre. Under de
samtal som förts i samband med enkätintervjuerna har det blivit tydligt att de långsiktiga
målen, som en planerad hemflytt, inte tas upp eller i de fall de finns nedtecknade, inte
diskuteras eller förtydligas. De lämnas som ett halvt löfte på ett papper och blir en hägrande
dröm, svår för föräldern att förverkliga. Den andelen respondenter som angett att det inte är
aktuellt längre kan delas in i tre kategorier; de vars barn hunnit passera myndighetsgränsen
och gått vidare till ett eget vuxenliv, de som påtalat den egna föräldraförmågan som ett hinder
för att de ska ta hem barnet och slutligen de som lyckats avbryta placeringen och tagit hem
sina barn. Oavsett anledningen varför frågan inte längre var aktuell, har majoriteten av dessa
respondenter haft svårt att dra sig till minnes att en hemflytt skulle funnits med i de fall det
fanns en planering gällande placeringen. Övriga 55 % av respondenterna har angett att
hemflytt inte funnits med som ett mål i vårdplanen eller genomförandeplanen. Detta kan ge en
fingervisning om att det i alldeles för hög omfattning görs placeringar på obestämd tid och att
detta försvårar dels föräldrarnas samarbete med socialtjänsten men också deras eget
förändringsarbete. Om en hemflytt finns med från början i planeringen och som ett mål att
sträva efter, finns också förutsättningar på ett helt annat sätt att kommunicera och samarbeta
för att nå detta mål. Det är inte bara det långsiktiga målet som spelar roll. Utan det är hur
socialtjänsten definierar de steg som behöver tas under processen och hur tillgängliga de är
för att följa upp stegen som är viktigt. Även i de fall där hemflytt har funnits med från början
har föräldrar uttryckt en upplevelse av att inte komma någon vart. Att målet hela tiden flyttar
sig längre bort. Om målet inte kopplas till de steg som behöver tas för att närma sig det och
det inte finns någon som faktiskt följer upp stegen, är det inte konstigt att det känns uppgivet
till slut att kämpa eller vara i förändring.
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Delaktigheten i vårdplanering
Något annat som påverkar motivationen till förändring och lusten att kämpa, är insikten om
vad som behöver förändras och varför. Inom de flesta andra områden för vård eller omsorg
har man tagit till sig det forskning länge visat, att bästa resultat oavsett behandling, uppnås
genom att den enskilde förstår, vill och kan vara delaktig i utformandet av åtminstone delar av
den vård eller behandling denne ska genomgå. Men när barn placeras i familjehem används
begrepp som ”social barnavård”, ”familjehemsvård” eller ”lagen om vård av unga”, som
exempel. Vården är inbäddad i begreppen som något som barnet eller den unga får. I vissa fall
är det kanske helt korrekt, som när en placering sker på grund av barnets eller den ungas eget
beteende. Men det tycks bli missvisande när placeringen görs för att skydda barnet för och
från en hemmiljö som inte är gynnsam. I dessa fall är det ju inte barnet självt som behöver
förändras, utan hemmiljön genom föräldrarnas omsorg. Att socialtjänsten prioriterar barnets
säkerhet och möjligheter till omsorg under trygga förhållanden i situationer där det finns för
många brister i det egna hemmet är fullt förståeligt. Däremot är det inte begripligt att det i
många fall är den enda åtgärden man gör. Det blir inget riktigt syfte med placeringen om
föräldrar bara bortprioriteras. När barnets säkerhet och trygghet tillgodosetts, behöver
föräldern få en andraprioritering och meningsfull hjälp för att ordna upp sitt liv. Det som är
idag, är just familjehemsvård i den bemärkelsen att barnet får daglig vård och omsorg i ett
annat hem än det egna. Inte vård av familjen som barnet tagits ifrån. Familjehemmen får
handledning och hjälp med vården av det placerade barnet medan den biologiska familjen
lämnas mer eller mindre åt sitt eget öde för att själva ta ansvaret för att rätta till brister och
också bevisa detta. Som ett viktigt och första steg i att inte bortprioritera eller diskvalificera
de biologiska föräldrarna, utan faktiskt fullfölja det som borde vara grundtanken med
placeringen av barnet, att ge föräldrarna möjlighet till förändring, måste vara att göra dem mer
delaktiga i vårdplaneringen. Planeringen behöver också utformas på ett sätt som gör den
begriplig och relevant för föräldrarna. Ett akademiskt språkbruk och begreppsanvändande
tjänar oftast bara rollen att förstärka handläggarnas behov av att visa sig duktiga och bekräfta
att de har makten över även det skrivna ordet. Föräldrarnas delaktighet, eller möjlighet att ens
fullt ut ta del av och förstå planeringen blir däremot kraftigt reducerat. Om vi tittar på hur
många som från början svarade att de visste vad en vårdplan är, så ser vi att det var drygt 60
% som hade den vetskapen. När vi förtydligade vad vi efterfrågade, svarade drygt 51 % att det
fanns eller hade funnits en vårdplan. Drygt 33 % angav att hemflytt funnits med i vårdplanen.
Följdfrågan till frågorna innan var om föräldern varit delaktig i utformandet av vårdplanen
och totalt antal svarande är samma som de som från början visste vad en vårdplan är, det vill
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säga drygt 60 %. Av totala andelen respondenter har endast drygt 15 % svarat att de varit
delaktiga i utformandet av vårdplanen. Det är inte förvånande att så hög andel som drygt 45
% av respondenterna som vet vad en vårdplan är ändå angett att de inte varit delaktiga i
utformandet av vårdplanen eller mer korrekt, genomförandeplanen. Det finns inte heller något
mellanting mellan delaktighet och inte delaktig. Till viss del har inte varit ett alternativ för
någon av våra respondenter. Om vi tittar på totala andelen respondenter utgör de som angett
delaktighet i utformandet av vårdplanen endast drygt 15 %. Under kommentarerna till frågan
om delaktighet ser vi också att det finns en osäkerhet kring delaktigheten och vilken betydelse
den ibland kan tillmätas. ”Egentligen inte. Mådde inte bra. Orkade inte. Var tvungen att nicka
och le bara”. Kommentaren visar att det ibland är viktigare att spela med än att faktiskt vara
med. Frågan är om det ska räknas som delaktighet eller ens som att föräldern till fullo kunnat
ta del av vårdplanen under dessa omständigheter. Och vilket syfte tjänar det egentligen? Är
det viktigare att kunna dokumentera att föräldern varit delaktig och samarbetsvillig för att
uppnå ett visst mått av följsamhet av de lagar och riktlinjer som finns, än att få till stånd ett
riktigt samarbete kring det placerade barnet? Lika svårt blir det för föräldern som söker
hjälpen men sedan ställs utanför planeringen av densamma som en annan förälder beskriver:
”Ställdes utanför den möjligheten fast det var jag som sökte hjälpen. Man blir ju rätt desperat
i den situationen de sätter en i”. En kommentar visar att det finns undantag där det inte råder
tvivel om delaktigheten: ”Ja, absolut. Har legat i mitt eget intresse”. Annars verkar det
vanligaste vara att föräldrar får ta del av mer än vara delaktiga i planeringen med varierande
resultat och reaktioner. Flera föräldrar beskriver att de skrivit under papper med punkter de
förväntas uppnå men att ingen följt upp om målen uppnåtts eller förändring skett. Även
vårdplaner som inte varit tydliga eller relevanta, och därmed också blivit svåra att genomföra,
har undertecknats av rädsla att bli sedd som ”inte samarbetsvillig”. Detta gör att det inte heller
är förvånande att endast drygt 12 % av respondenterna har angett att vårdplanen varit möjlig
att genomföra. För dem som svarat nej eller delvis på frågan om vårdplanens genomförbarhet
har följdfrågan ställts om vårdplanen uppdaterats. Drygt 9 % har avstått från att svara på den
frågan vilket visar att fler än bara de som svarat nej eller delvis på frågan innan svarat.
Sammanlagt har drygt 90 % av respondenterna svarat och de flesta har svarat att vårdplanen
inte uppdaterats eller reviderats. Kommentarer som: ”Den har aldrig reviderats så den ser ut
som den gör trots att flera punkter inte är aktuella längre” och ”Har inte kunnat påverka
den, ska uppdateras var 6 månad” visar på den frustration som finns hos en del av föräldrarna
över att definitionen av dem, deras problem och situationen fryser fast. Planeringar tycks
göras efter generella mallar mer än efter individuella behov och följs sedan inte upp. Detta
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stärker ytterligare bilden av att föräldrars arbete med att nå de uppsatta mål eller krav som
ställs på dem om förändringar och förbättringar, inte uppmärksammas eller följs upp.
Ansvaret för att ordna upp sitt liv och bevisa utvecklingen till det bättre lämnas till
föräldrarna, många gånger helt utan hänvisning till var de kan söka hjälp eller hur de kan visa
sina resultat. För en del föräldrar innebär detta att de får stora delar av sin tid och sina
möjligheter reducerade till att försöka lösa något de inte har riktigt grepp om och att försöka
få kontakt med handläggare och andra myndighetspersoner för att föra sin process vidare.
Ofta leder detta till frustrationer hos både förälder och de handläggare som de kommer i
kontakt med och till återkommande konflikter istället för till ett samarbete.

Umgängen
När barn placeras utanför det egna hemmet sker det av olika anledningar och under varierande
omständigheter. Så har det varit för föräldrarna som deltagit i undersökningen också. Det som
varit gemensamt för dem är ändå att de gått från att ha den dagliga omsorgen och vården om
sina barn till att behöva ställa om sig till att bara kunna träffa dem ibland under mer eller
mindre begränsade former och tillfällen.

Planerade och regelbundna umgängen
För en del av föräldrarna har det inneburit stora inskränkningar och begränsningar medan
några få har kunnat ha ett ganska obegränsat umgänge eller åtminstone ett regelbundet och
tätt umgänge. 58 % av respondenterna har angett att de har ett regelbundet umgänge även om
intervallen mellan umgänget varierar för dem. Något färre har angett att umgänget kunnat ske
som planerat. För 42 % av respondenterna har det inte funnits någon regelbundenhet eller
kontinuitet vad gäller umgänget med barnet och ungefär samma andel har också angett att
umgänget inte kunnat ske som planerat. Närmare 70 % av respondenterna har angett att de
inte är nöjda med hur umgänget är upplagt, vilket förstås kan tyckas självklart med tanke på
att det är just ett umgänge, och många föräldrar helst skulle ha hand om sina barn själva. Men
missnöjet med umgängets upplägg handlar inte om ett generellt missnöje för att man vill
bestämma själv eller inte accepterar att barnet är placerat alls. Många av föräldrarna har en
förståelse för varför barnet är, eller har varit placerat. Åtminstone en viss förståelse, även om
det inte alltid stämmer med de grunder socialtjänsten haft för omhändertagandet. I
kommentarerna blir det tydligt, liksom i de samtal som förts i samband med
enkätintervjuerna, att den mest förekommande orsaken till missnöje med hur umgänget är
upplagt handlar om att det minskats istället för utökats som planerat. Flera av respondenterna
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har beskrivit en upplevelse av att sakta ha motats bort mer och mer från sitt barn. Deras
upplevelse grundar sig i de samtal och planeringar som gjorts mellan dem och socialtjänsten,
men inte alltid resulterat i skriftliga beslut, umgängesplaner eller genomförandeplaner. Dessa
föräldrar har förstått dessa samtal som att deras umgängen med barnet kommer utökas i takt
med att barnet ”landat” i familjehemmet, situationen stabiliserats och förälderns situation
förbättrats. När så inte sker växer också missnöjet och bidrar med all säkerhet till att det blir
svårare att samarbeta kring skapandet av planerade och bra umgängen. Handläggarbyten har
visat sig vara något som ofta orsakar ändringar i umgänget. Enligt respondenterna har ”…
olika handläggare haft olika åsikter och dragit åt olika håll. Ibland mer och ibland dragit in
helt” och ”… varje handläggarbyte har gjort det svårare”. Även om det finns
dokumentering, vårdplan och genomförandeplan, så är varje handläggare en ny person. Det
innebär att denne har sina specifika livserfarenheter, sin personlighet och värderingar, förutom
kunskap och arbetserfarenhet och därigenom också sin tolkning av det hen tar över. Just
kontinuiteten som brister försvårar också än mer i de fall där det funnits överenskommelser,
löften och avtal som bara talats mellan parterna. För att kunna konstatera dessa skillnader och
ändringar skulle mer omfattande granskningar behöva göras i dokumentationen kring enskilda
”ärenden”. Exempelvis genom att titta på vilka bedömningar som lett till vad, och om detta
sker i samband med handläggarbyten. De få fall vi faktiskt kunnat ta del av mer ingående har
entydigt visat att varje handläggarbyte också ändrat ritning i flera avgörande detaljer med
placeringen, kraven, målet med vården, umgänget och kriterierna för vad som måste vara
uppfyllt för att en hemflytt ska aktualiseras. Något annat som är iögonfallande är hur olika
handläggare dokumenterar, skriver om dokumentationen med egna ord. En tanke hos en
handläggare formas till en frågeställning och förs vidare till nästa handläggare som för vidare
det som ett konstaterande och som så småningom blir en självklarhet och sanning, vare sig det
kontrollerats, bekräftats, dementerats eller inte. Föräldrar kunde uttrycka en frustration då de
upplevde att socialtjänsten i vissa fall såg täta och fungerande umgängen och en alldeles för
kamratlig relation mellan de biologiska föräldrarna och familjehemmet som negativt för
placeringen som i kommentaren: ”… Socialtjänsten saboterade både umgänge och
samtalstid. Familjehemmet ville ha kontakten. Kunde tänka sig att vi sov över till och med”.
Förutom att föräldrar uppfattade socialtjänsten som orsak till att umgängen drogs in, ändrades
eller saboterades utan i deras mening begripliga anledningar, så sågs familjehemmen i större
omfattning som orsak till det samma.
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Svårigheter att genomföra umgänget
För de flesta föräldrar har det inneburit svårigheter i varierande omfattning att genomföra
umgänget med barnet. Det är viktigt att förstå att det är stor skillnad på att umgänget kunnat
ske som planerat men att det ändå inneburit svårigheter för föräldern att genomföra dessa
umgängen. Även när umgängen sker enligt planering, kontinuerligt och utan uppenbara
konflikter så uppstår svårigheter på flera plan. Även att flera föräldrar först angett att det inte
inneburit svårigheter för dem att genomföra umgänget har de sedan ändå beskrivit flera tungt
påverkande konsekvenser av just umgänget. De känslomässiga svårigheterna och
konsekvenserna av umgänget är vanligast förekommande. Stress är mer regel än undantag.
Många föräldrar känner sig stressade inför, under och efter umgänget. Förväntningarna är
höga inför umgänget och det är mycket man vill förmedla och ta in, hinna med på kort tid.
Och separationerna är konstanta. ”Alla separationer är ju jobbiga. Och det blir mycket skuld
och ångest”, är en kommentar som ringar in den vanligaste svårigheten man som förälder står
inför vid umgängen. Andra kommentarer visar på det känslomässiga tumult som skapar stress
och ångest; ”Jag blir känslomässigt frustrerad för jag vill ha mer tid med mitt barn…” och
”Belastande och tufft att åka ifrån sitt barn eller se det åka…”. Andra kommentarer har tagit
upp stressen i form av konflikter som uppstår när man från socialtjänstens sida inte är
tillräckligt tydlig utan ger halva löften eller antydningar inför barnet som uppfattar detta som
sanningar. För barnet blir det svårt att förstå att något så frånvarande som socialtjänsten
bestämmer och reglerar umgänget och det blir umgängesföräldern som får ta den smällen.
Föräldern blir den som inte fullföljer det barnet uppfattat som löfte. Resursbrist och frånvaro
av kontinuerligt stöd orsakar en annan form av stress för umgängesföräldrarna. Flera föräldrar
har också beskrivit att de trots att de har beviljade och planerade umgängen får stora
ekonomiska svårigheter på grund av resorna. De upplever att de prövas på ett osjyst sätt när
de lämnas ensamma att ordna med allt för långa resor som också kan komma att innefatta
övernattning. De känner sig svikna och som svikare när de inte kan utnyttja eller stanna hela
umgänget. Orsakerna har uttryckts som att de inte har råd med hotell och har tågtider att
passa. Extra svårt blir det för de föräldrar som dessutom inte känner sig välkomna i
familjehemmet eller till och med fått beskedet att de inte ska vistas där, utan får ha det korta
umgänget i allmänna lokaler eller på offentliga platser. Det är inte ovanligt att umgängen sker
i affärscenter, i parker eller på en restaurang. Av förståelig anledning blir det omöjligt för
dessa föräldrar att ta in eller ge någon djupare känslomässig respons till barnen under rådande
omständigheter. Det är inte heller svårt att förstå den rädsla föräldrar ger uttryck för när det
gäller en ökande klyfta mellan dem och barnen. Många föräldrar upplever dessutom att de
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snabbt börjar distansera sig som ett skydd mot smärtan det innebär att hela tiden separeras
från barnen. Att inte kunna tillgodose behovet av lugn miljö under umgänget bidrar till att
denna distansering snabbas på. För de föräldrar som dessutom har någon form av egen
problematik eller diagnos i bakgrunden kan denna form av umgängen bli förödande för den
fortsatta kontakten mellan dem och barnet.
Umgänge är mer än att bara ses, och det spelar roll hur de är utformade.
Kontakten med den egna familjen är oftast, men inte alltid, enormt viktig för de placerade
barnen. De flesta barn bär med sig många känslor och tankar om vad som händer i den egna
familjen, med mamma eller pappa, syskonen och andra viktiga personer. Oavsett hur
situationen sett ut vid omhändertagandet så finns många frågetecken hos barnet om vad som
händer. Det samma gäller de flesta föräldrar. Även de föräldrar som själva valt att placera
barnen, inte bara gått med på det av olika anledningar, bär med sig olika känslor och tankar
om hur barnet har det och mår. I föräldrarnas fall påverkas tankarna och funderingarna ofta av
negativa känslor som skam, skuld och otillräcklighet. Många av dem känner sig också stå
under ständig uppsikt och bedömning av både socialtjänsten och familjehemmet. Detta
stärker känslan av otillräcklighet. Det är inte ovanligt att även omgivningen i form av den
egna familjen, släkten och till och med grannar utövar en viss uppsikt och har åsikter som
påverkar och har negativ inverkan på föräldrarna. Återigen blir det viktigt att påtala vikten av
en umgängesmiljö som känns trygg och lugn för både barn och föräldrar. Redan vid
utredningen av barn borde man från socialtjänstens sida lägga större vikt vid att hitta
familjehem som kan erbjuda stöd och hjälp med umgänget och som välkomnar de biologiska
föräldrarna för umgänge. Extra viktigt blir det i de fall då den egna hemmiljön inte kan vara
aktuell för umgänget. På frågan om var umgänget sker har endast 24 % uppgett att det sker i
det egna hemmet, vilket stärker uppfattningen om att det måste till en skärpning kring
umgängen. Det är förståeligt att umgängen inte alltid kan ske i barnets ursprungliga hemmiljö,
åtminstone inte under en tid. Men det är inte heller lämpligt att föräldrar och barn ska uppleva
att de inte är välkomna tillsammans hos familjehemmet. Drygt 27 % har angett att umgänget
sker i familjehemmet men under kommentarerna ser vi också att det i många fall inte
fungerat. Umgänget har blivit outhärdligt av olika anledningar och förflyttats utomhus, som
tidigare beskrivits, eller till kommunens lokaler. Barn är känsliga varelser och de uppfattar
snabbt att deras föräldrar inte är välkomna, att det görs skillnad och att något inte stämmer.
Många gånger skapar detta en oro hos barnet eller ett utagerande beteende för att de inte får ut
det de förväntar sig av umgänget. Samma sak sker hos föräldrarna, fast på ett annat sätt. Det
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gemensamma är att det sker en stämpling som sätter sig djupt hos både barn och föräldrar, om
att de inte riktigt duger. På sikt skadar det kontakten som är viktig för barnet vad gäller dess
ursprung och historia. Dessutom är indragningar och begränsningar den mest vanliga
responsen från socialtjänstens sida på dessa reaktioner. Umgänget riskerar att hamna i en ond
cirkel som skjuter föräldrar och barn allt mer ifrån varandra och fördröjer eventuella
förändringsmöjligheter ytterligare.
Missnöjda med umgängets upplägg
Det är inte konstigt, när man beaktar vad som framkommit ovan, att 70 % av respondenterna
inte är nöjda med hur umgänget är upplagt. Förmodligen har mycket av missnöjet en grund i
bristande kommunikation, information och kontinuitet från socialtjänstens sida. Vi har
tidigare i detta arbete visat att många föräldrar inte upplever sig vara delaktiga i det som sker
kring barnen, att samarbetet brister både med socialtjänsten och med familjehemmet.
Dessutom sker förändringar vid handläggarbyten eftersom handläggare har olika åsikter om
hur vården ska ske. Nya handläggare gör andra bedömningar än handläggarna innan. I
kommentarerna ser vi också att umgänget verkar ha en tendens att minska och bli glesare över
tid. Ibland kan det vara föräldern själv som tappar motivationen och hoppet. Det kan bli svårt
för en förälder att orka med umgänget när denne upplever sig begränsad och övervakad hela
tiden. När omgivningen stämpar en förälder tillräckligt länge istället för att ge stöd och
uppmuntran, tar föräldern själv över stämplandet till slut. Det har varit svårt att höra vissa
föräldrar tala om sig själva i termer som ”inte lämpliga” eller ”Inte kompetenta nog”.
Någonstans vill man så innerligt att det ska finnas en större acceptans och inriktning på ”god
nog” istället. De kommentarer som skiljer sig är de som bekräftar att det faktiskt är möjligt att
få det att fungera och att det finns undantag. Dessa undantag borde få ge riktningen för hur
umgängen läggs upp och genomförs. För de föräldrar som angett att de är nöjda med hur
umgänget är upplagt har det också inneburit en kamp och en strävan i motvind för att uppnå
detta. Och socialtjänsten tycks inte spela någon positiv roll i det hela. Socialtjänstens insatser
verkar mer ha dragit åt motsatt håll. Familjehemmet har i stor utsträckning varit den part som
bidragit förutom föräldrarnas ansträngningar, för att få ett fungerande umgängesupplägg. En
kommentar beskriver detta på ett bra sätt; ”Jag bara åkte dit och var alltid välkommen. Kunde
spontanbesöka dem hur mycket som helst. Familjehemmet anpassade sig efter mig och
barnen, men socialtjänsten har inte visat något större intresse, brytt sig, hjälp till med
strukturer eller planeringar”. Självklart finns det en massa olika skäl till att begränsa
umgänget eftersom det ändå är en placering och man måste ta hänsyn till att familjehemmet
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måste få ha sitt privatliv. Men, och det är ett stort men, man har tagit emot ett annat barn än
det egna i sitt hem. Som familjehem vet man om att detta barn har sina egna föräldrar, egen
släkt. Socialtjänsten har ett ansvar dessutom att se till att kontakten med ursprungsfamiljen
upprätthålls. Det är nedslående att se att det mest verkar ligga på förälderns ansvar att arbeta
för att få till möten, planeringar och samarbete med socialtjänsten, inte tvärt om. Många
föräldrar beskriver att de har fått vara besvärliga, tjata, kräva och ha tålamod för att komma
någon vart med umgängesplaneringar. Över 60 % av respondenterna har också angett att de
inte fått vara delaktiga i planeringen av umgänget. Ännu fler har svarat att barnet inte kunnat
vara med vid planeringen eller inte fått, även om det kunnat. Ofta har det handlat om att
barnet varit för ung. Föräldrar beskriver att de fått anpassa sig till de datum och tider som satts
upp åt dem. För en del föräldrar har detta ändrats när barnet blivit lite äldre och själv börjat
ställa krav som kommentaren här visar; ”Nu är det. Inte innan. Man brydde sig inte ett dugg
om vad barnet ville under många år. Togs ingen hänsyn alls, som om det var
förståndshandikappat”. Det finns en tydlighet i svaren om att man idag börjat ta tillvara på
barnets önskemål mer vid planeringen av umgängen. I dessa fall har det handlat om att barnen
fått vara med och föreslå aktiviteter till exempel. Förhoppningsvis har detta också medfört att
man från socialtjänstens sida tagit ett ansvar för att dessa aktiviteter också kunnat genomföras
med tanke på de tidigare framförda svårigheterna ur ekonomisk synpunkt. Andra föräldrar har
dock kommenterat att planeringen inte hållits trots att de fått vara med eller att de begränsats
från att ens ha telefonkontakt. Trots detta tror över hälften av respondenterna att socialtjänsten
har tagit hänsyn till barnets önskemål vid sin planering av umgänget. En större andel av
föräldrarna, närmare 67 % har inte känt att man tagit hänsyn till deras vardagliga rutiner vid
umgängesplaneringen. Med vardagliga rutiner avsågs föräldrarnas arbetstider, resmöjligheter,
sysselsättningar, traditioner och andra återkommande händelser som var viktiga i deras
vardag. Många föräldrar tyckte att de fick anpassa sig till den gräns att de slutligen fick ge
avkall på umgängestiden för att det inte skulle ge konsekvenser på andra plan, som
arbetsmöjligheter till exempel. De 21 % av föräldrarna som ändå känt att man tagit hänsyn till
deras vardagliga rutiner har i stor omfattning varit föräldrar som haft lättare att anpassa sig då
de saknat arbete för tillfället eller haft sjukbidrag.
Umgängestöd
Vi har ovan konstaterat att det föreligger svårigheter på flera plan för föräldrarnas del vad
gäller information, kommunikation, relationer, umgängen och samarbetet med socialtjänst och
familjehem. Här blir en självklar fråga om det finns eller erbjuds något stöd för dessa
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föräldrar. Om socialtjänsten inte klarar av att möta upp föräldrarna och deras behov, vem ska
hjälpa dem då att förstå, stå ut och stötta dem till förändring? Eller i de fall det inte är aktuellt
med förändring eller hemflytt för barnen, vem stöttar dessa föräldrar till bibehållen kontakt
och delaktighet? När barn väl är i placering är det viktigt att umgänget fungerar, att barnet får
ha en tät kontakt med föräldrar och eventuella syskon. Om det inte föreligger speciella skäl
förstås som gör det olämpligt. När umgänget inte fungerar av olika anledningar påverkar det
både familjehemmet och föräldern negativt, men den som i längden tar mest skada av det är
barnet. Allt för ofta hanteras konflikter och känslomässiga reaktioner hos barn och/eller
föräldrar med sanktioner från socialtjänstens sida. Sanktionerna är avsedda att underlätta för
familjehemmet, inte för att i första hand stötta barnet eller den biologiska föräldern. Insatsen
”umgängesbevakning” har visserligen fått en språklig korrigering till ”umgängesstöd” men är
fortfarande mer socialtjänstens kontroll och övervakningsfunktion, vilket synliggörs i de olika
intervjuer Berner & Forsell (2014) gjort. Umgängesstödet blir mer myndighetens ”livrem och
hängslen”, än ett stöd för föräldern i umgängessituationer. Insatsen tycks inte heller användas
i någon större utsträckning. Mindre än 40 % av föräldrarna har angett att de fått någon form
av stöd vid umgänget, om än i varierande omfattning och form. Det vanligaste stödet har varit
transporter, att föräldern fått hjälp med att ta sig till och från umgänget eller att socialtjänsten
hjälpt till med hämtning och lämning av det placerade barnet. I viss mån har denna skjuts
getts av kontaktpersoner inom kommunens eller landstingets öppenvård och har i begränsad
omfattning också kunnat vara med vid något umgänge. Andelen föräldrar som angett att de
fått umgängesstödjare som insats är dock endast drygt 9 % av alla föräldrar. Det stöd som
förutom transporterna har kommenterats har inte varit från socialtjänstens sida. Stödet har mer
uppfattats som en ansträngning från familjehemmets sida eller den egna familjens
uppställning. Förutom kommentaren; ”… Busskort i början för att komma dit”, har ingen av
föräldrarna kunnat ange att de skulle fått ekonomiskt stöd för umgängesresor eller bidrag till
aktiviteter under umgänget. De flesta föräldrar är inte heller nöjda med den hjälp eller det stöd
de fått. Endast drygt 12 % av alla föräldrar har haft ett stöd de är nöjda med, och då har det
framförallt handlat om det stöd de fått av familjehemmet, den egna familjen och med
skjutsen. Men frånvaron av stöd och hjälp från socialtjänstens sida för att skapa bra umgängen
upplevs av föräldrar som ännu en försvårande omständighet och väcker ilska och frustration.
Samma sak att far eller morföräldrar ska behöva bekosta och ordna förälderns resor till och
från umgänget för att det inte finns andra möjligheter att ta sig dit. Kommentaren; ”… familj
ska vara familj. Det ska inte vara deras uppgift”, visar tydligt förälderns medvetenhet om att
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familjen får ta ett ansvar som egentligen borde ligga på socialtjänsten, och att det tär på de
egna familjebanden.
Följdfrågan, om man önskat någon form av stöd, var ställd till dem som svarat att de inte fått
något stöd vid umgängen, har besvarats av dem som fått visst stöd eller bristfälligt stöd också.
Endast drygt 21 % av alla föräldrar har angett att de inte önskat stöd. Dessa föräldrar har till
stor del angett familjehemmet eller den egna familjen som stöd nog, eller tyckt att stöd inte är
aktuellt för deras del eller inte önskvärt. Kommentarerna till följdfrågan visar att det i stor
omfattning efterfrågas ett anpassat stöd eller åtminstone någon form av stöd som i
kommentaren; ”Något. Vad som helst. Allt”, vid sidan av ekonomiska förutsättningar för
tätare och/eller längre umgängen. De ekonomiska förutsättningarna hos föräldern påverkar
också i stor omfattning vad som blir rimligt att göra under umgänget. Många föräldrar
efterfrågar ekonomiskt stöd för att kunna göra något, någon aktivitet eller kunna unna sig
något extra vid umgängestillfället för att ge det lite kvalitet. För de föräldrar som dessutom är
hänvisade till att ha sina umgängen i offentliga rum, som parker, köpcenter eller restauranger
samtidigt som de saknar medel för att kunna äta ute, betala inträde till något sevärt eller låta
barnet köpa glass eller en leksak, blir umgänget väldigt påfrestande. Det går inte att tala om
ett erkännande för relationens betydelse i dessa sammanhang om man inte samtidigt fördelar
resurser så att det blir möjligt att ha ett bra umgänge. Att ekonomin ska sätta hinder för
umgänget kan aldrig vara acceptabelt och särskilt inte när socialtjänsten faktiskt har ett ansvar
att se till att barnet kan ha en regelbunden kontakt med sin egen familj. Inte heller ska det vara
acceptabelt att föräldrar inte har en dräglig tillvaro i övrigt för att en påtaglig del av ekonomin
försvinner till umgängesresor. Och det är definitivt inte acceptabelt att uppfatta detta
konstaterande som en legal anledning att minska umgänget och därmed föräldrars
reskostnader. ”Behöver hjälp ekonomiskt vid umgängen. Har det fattigt och det känns inte
bra. Socialtjänsten lovar utan att göra” och ”… Långt och dyrt att åka med allmänna
medel”, är några av kommentarerna som handlar om ekonomiska svårigheter på grund av
dyra resor. Kommentarerna ”… och kunna göra något extra någon gång med barnet” och
”Att göra något, aktiviteter. Kvalitet på den tid man får vara. Något att minnas”, visar ett
behov av ekonomiskt stöd för att faktiskt ge kvalitet till umgänget. Ekonomin kan alltså både
förhindra att umgängen blir av och att de umgängen som blir av, blir torftiga och tråkiga och
känns meningslösa. Två effektiva sätt att få umgänget att sakta dö ut på grund av resursbrist.
Vid sidan av de ekonomiska svårigheterna kommer också de känslomässiga svårigheterna
fram med att orka vara umgängesförälder med allt vad det innebär i form av förväntningar,
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saknad och återkommande separationer. Stöd för att hantera händelser som lett till
placeringen är också efterfrågat, både för föräldern självt och till barnet, liksom någon som
kan vara med vid umgängen i familjehemmet och som vågar säga ifrån om missförhållanden.
Föräldrar uttrycker också ett stort behov av att någon ser dem och deras kamp, att någon
lyssnar och tror på dem och som kan hjälpa dem med planering och struktur. ”Någon som
kunde bekräfta att det fungerar, att jag som förälder hanterar det bra. Som kunde stötta och
uppmuntra”, sätter fingret på behovet av att mötas av annat än bara krav och problemfokus.
De flesta föräldrarna vill att umgänget ska ge både barnet och dem själva något att hålla fast
vid mellan umgängestillfällena, något att se tillbaka på och längta efter och någon som hjälper
till så det blir av.

Förbättra umgängen
Föräldrarna fick själva formulera sina idéer om hur umgängen skulle kunna förbättras. Deras
svar har kunnat sammanfattas under olika teman.
Acceptans för olikheter och fokus på relation.
Här har det handlat om en önskan att inte bara se till familjehemmens behov och önskemål,
utan mer utgå från föräldrars och barns behov och villkor. Föräldrar vill vara föräldrar till sina
barn när de träffas, erkännas och stöttas i den rollen. Här finns också svårigheterna med
högtider och traditioner och att de borde uppmärksammas, liksom familjemedlemmars
födelsedagar. Lite mer flexibilitet och utrymme för spontanitet skulle få det att kännas
naturligare. Här lyfts också en viss irritation över att familjehemmen lägger sig i privata
angelägenheter istället för att uppmuntra relationerna. ”… De kunde kliva ner på mänsklig
nivå och se oss där vi är. De behöver lära sig vad det innebär att gå halva vägen och att det
inte får gå prestige i detta med placerade barn. Vi är olika, med olika arv, förutsättningar och
resurser och det måste till mer acceptans för det”
Stöd och uppmuntran
Stöd och uppmuntran är viktigt för föräldrarna för att det ska fungera. För en del föräldrar
skulle det kännas bra att någon var med ibland och kunde bekräfta att det faktiskt fungerar.
Överlag efterfrågas mer öppenhet, hjälpsamhet och stöttande insatser, både för barnen men
också för föräldrarna själva.
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Delaktighet och samarbete
Föräldrar efterfrågar högre grad av samarbetsvilja från socialtjänstens och familjehemmens
sida. En allmän önskan hos föräldrarna är att bli lyssnad på, tagen på allvar och faktiskt få
påverka och vara med och planera.
Bättre matchning och kontroll
En del föräldrar lyfter vikten av att familjehemmen är matchade för att det ska vara praktiskt
möjligt att kunna mötas och ha umgängen där. Här har religiösa och kulturella aspekter
förbisetts och skapat stora bekymmer. Bättre kontroll av familjehemmen för att slippa oroa sig
eller hamna i konflikter när man ska besöka dem.
Kontinuitet, struktur och tydlighet
Föräldrar efterfrågar kontinuitet, inte bara med själva umgänget, utan också i att kunna få
fortlöpande information före och efter umgängen. Föräldrar efterfrågar också att socialtjänst
och familjehem ska hjälpa till att hålla ihop umgängen och inte låta det tappa regelbundenhet.
Regelbundenhet och tydlighet i vad som ska gälla och när är viktigt. Det är också viktigt att
det som sägs och lovas ska hållas.
Tid, avstånd och pengar
Att barnen får landa för att kunna tillgodogöra sig umgänget lyfts av föräldrar som lika viktigt
när det gäller umgängen hemma som vid placeringen i familjehemmet. Det måste avsättas tid
som är anpassat efter restider och möjligheter. Många föräldrar har svårt att pussla ihop
restiderna så de hinner med att ha ett bra umgänge. Kostnader för umgängesresor är också ett
återkommande tema, liksom de ekonomiska svårigheterna att kunna göra något vettigt med
barnen.

Övriga tankar
I slutet av intervjuerna frågades föräldrarna om de tyckte vi hade missat att fråga om något
viktigt eller om de hade något speciellt de ville tillägga.
Här lyfts oro över ansvarsbitar som barnens skolgång och om de får hjälp att bearbeta saker
som hänt, som vid själva omhändertagandet. En förälder undrar vems ansvaret är om det
skulle hända barnet något ont, när det är en så kallad frivillig placering. Är föräldern
medskyldig då, som låtit sitt barn placeras?
Bättre kontroller av familjehemmen efterfrågas och att man tar föräldrars oro, åsikter,
observationer och klagomål på mer allvar. Socialtjänsten uppfattas dåliga på att ta kritiken
från föräldrar när något är fel.
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Många föräldrar bekymrar sig för de återkommande handläggarbyten som är, liksom för hur
utredningar och dokumentation görs.
Några föräldrar hade önskat att vi ställt frågor om manipulation och repressalier från
socialtjänstens sida. Att vi ställt mer frågor om bemötandet i olika situationer.
Hemflytten och en bristande uppföljning är något som lyfts av föräldrar.

Diskussion
Föreställningar och förväntningar
Självklart hade vi som revisionsgrupp föreställningar utifrån vår egen erfarenhet, men också
utifrån en tanke om att det vi gått igenom bara gällde oss, var och en med sin egen historia.
Förväntningarna inför intervjuerna var att på något sätt bekräfta att det skett förändringar,
förbättringar, för de föräldrar som går igenom processen att ha barn i familjehemsplacering
idag. Vi hade också föreställt oss att det skulle finnas fler goda exempel som kunde gett mer
vägledning om vad som fungerar också.

En ögonöppnare
Förhoppningsvis kan rapporten öppna ögonen för hur denna process upplevs av de föräldrar
som går igenom den, och var det finns områden att förbättra. Det finns alldeles för många
föräldrar som vittnar om att det gått slentrian i hur man sköter ärenden och ganska allvarliga
kränkningar av människor från professionens sida för att det ska passera utan anmärkning.

Separationen är alltid en krissituation
Även för de föräldrar som genom egen ansökan har barnen placerade i familjehem, innebär
det en separation och många gånger en svår kamp, att lära sig leva som förälder på undantag,
vid sidan av en familj där det egna barnet är en del. Att känna sig övertalad eller hotad till att
gå med på en placering gör det inte lättare. Och för de föräldrar som får barnen placerade mot
sin uttryckliga vilja, genom tvångslagstiftningen, startar många gånger en uppslitande rättslig
process också där de måste orka gå igenom varje steg flera gånger ibland utan att det leder till
annat än nya slitningar.

Föräldrars reaktioner på revisionen
När de första informationsfoldrarna skickats ut dröjde det inte länge förrän de första
föräldrarna ringde och vi hade nog inte riktigt väntat oss den responsen som foldrarna fick.
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Just dessa inledande telefonsamtal innan intervjuerna var helt fantastiska ibland. En del
föräldrar undrade om detta var sant, om någon verkligen kunde vara intresserad av hur det är
eller har varit för dem. Ibland kunde dessa samtal bli väldigt långa innan det fanns utrymme
att boka in en tid för intervjun. Det var som vi öppnat en sluss där allt fördämt bara forsade
fram. Vi har återkommande genom alla möten vi haft reagerat på hur mycket många av dessa
föräldrar bär på och som ingen verkar ha varit intresserad av att ta del av. Att höra att vi är de
enda som ens frågat hur det går för en del föräldrar har tagit oss hårt. Vi har mött så många
olika föräldrar med olika bakgrunder och olika sätt att berätta, men de har alla haft det
gemensamt att de velat berätta, velat bli lyssnade på. Och de som borde ha mest träning i att
lyssna och kunna hjälpa tycks i vissa fall varit både blinda och döva. Det har också inneburit
en del egen smärta att behöva höra saker som direkt eller indirekt kopplat på egna minnen av
kränkande möten eller sorg.

En önskan om fler goda exempel
Det har också funnits en och annan ljusare historia, tack och lov. Och det har bevisat att det
trots allt finns möjligheter, finns professionella, som ser utöver sin specialisering och sitt fält,
som gör lite mer och som möjliggör förändring. Vi hade hoppats på fler goda historier,
berättelser om hur och vad som fungerar och som leder till positiva relationer.
Förhoppningsvis har denna brukarstyrda brukarrevision bara varit ett startskott inom området
och att det kommer göras fler revisioner som kan fokusera på bland annat hemflytt och
uppföljningsansvaret eller på fungerande tredelat föräldraskap.

Förslag på åtgärder
Stort behov av anpassat stöd till föräldrar
Det finns ett stort behov av ett anpassat föräldrastöd till föräldrar vars barn är placerade i
familjehem. Behovet är inte möjligt att möta upp genom tidsbegränsade möten på
socialtjänsten eller de ordinarie telefontider som finns för att boka möten. Socialtjänsten
klarar inte att avsätta den tid dessa föräldrar behöver för att dels fullt kunna förstå allt som
händer, sägs och görs och inte heller för att kunna lyssna in föräldern i detta. Behovet av att
förstå och veta vad som händer är lika stort som behovet av att få berätta själv hos föräldrarna.
Själva situationen att barnet är placerat i ett annat hem än det egna, oavsett orsaken till det,
tynger föräldrarna liksom föreställningarna om hur andra tänker om det. Det är svårt att se sig
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själv ta plats och spela roll som förälder på andra villkor än andra föräldrar om man inte får
hjälp att hitta meningen med det.

Föräldrastödets utformning
Ett föräldrastöd behöver vara frikopplat från socialtjänsten i den meningen att de inte ska vara
socialtjänstens hjälp, utan förälderns extra styrka.
Föräldrastödet behöver ha tillräckliga kunskaper för att kunna stötta föräldern på olika plan
och i olika möten, situationer och samtal.
Föräldrastödet måste vara anpassat till förälderns behov utan att tappa sin oberoende och
motiverande funktion. De ska heller inte aktivt delta i umgänget mellan förälder och barn utan
vara ett yttre skydd och möjliggörare för att umgängen blir av.
Föräldrastödet behöver vara mobilt och med jour eftersom behovet, frågor, oro, stöd vid
exempelvis ingripanden inte är enbart under kontorstid.
Föräldrastödet ska aldrig utges för att kunna ändra beslut, ingripa i bedömningar eller
användas som bevakning, annat än för att bevaka förälderns rätt att bli bemött med respekt.

Ett mobilt föräldrastöd
Förslaget är att skapa en mobil föräldrapool för att kunna finnas till hands när och där det
behövs. Föräldrapoolen kan kopplas till en redan existerande verksamhet som utgångspunkt
men ha de egna uppdragen. Föräldrapoolen behöver ha både kompetens inom socialt arbete
och egenerfarenhet och kunna samverka med andra myndigheter som socialtjänst, polis och
kriminalvården.
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Bilagor
Bilaga 1. Beställningen

Överenskommelse gällande Brukarstyrd brukarrevision avseende behov av stöd till
föräldrar när barn är familjehems placerat

Överenskommelse gällande brukarstyrd brukarrevision avseende stöd när barn är i
familjehemsplacering Härmed avtalas enligt nedan mellan parterna:
Beställare/kund: FoUrum Region Jönköpings län Kontaktperson/er: Sofia Lager Milton FoU-ledare
missbruk Kontaktuppgifter: Box 255 551 14 Jönköping tel. Org. nr.222000–1610
Uppdragsgivare/huvudman: FoUrum, Område Missbruk Region Jönköpings län Kontaktperson/er:
Cecilia Strandlund Kontaktuppgifter: Box 255 551 15 Jönköping
Uppdragstagare/utförare: Länsbrukarrådet för missbruk och beroendevården i Region Jönköpings län
Kontaktperson/er: Sari Karlsson 0700 547 890 Kontaktuppgifter: Isabell Mortensen 0727 494400
Bakgrund Länsbrukarrådet för missbruks och beroendevården i Region Jönköpings län har fått i
uppdrag att genomföra en brukarstyrd brukarrevision på uppdrag av barn och unga på kommunal
utveckling FoUrum i Region Jönköpings län. Genom brukarstyrd brukarrevision lyfts den delen av
evidensbasering som handlar om brukarperspektivet och inte bara perspektiv på brukaren för att
komplettera den utredning som gjorts kring placerade barn och föräldrars behov av stöd vid
placeringar och umgängen som finns som SOU 2015:71. Revisionens syfte är i första hand att
kartlägga områden där föräldrar själva upplever svårigheter att förstå eller bli förstådda i möten med
professionen och där kommunikation och bemötande brister. Ett andra syfte är att kunna hitta verktyg
för och utforma ett fungerande föräldrastöd som är meningsfullt och skapar sammanhang för dem det
berör. För att kunna förbättra familjehemsvården och förutsättningarna för placerade barn och unga i
ett längre perspektiv är det av stor vikt att få insikt i hur ett föräldrastöd skulle kunna utformas för att
bidra till delaktighet, förändringsmotivation och samverkan mellan socialtjänst, familjehem och
biologiska föräldrar. En mindre konfliktfylld och mer sammanhållen vård för placerade barn där
föräldrarnas roll är en del i vården är ett ideal att sträva efter, för alla parter, men mest för att stärka
möjligheterna för barn och unga från utsatta situationer att skapa trygga och bestående nätverk på flera
plan. Revisionen skulle omfatta regionens samtliga socialtjänster och bygga på frivilligt deltagande av
de föräldrar som berörs. Beställaren anser att en brukarstyrd brukarrevision är ett viktigt led i detta
arbete.
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Åtagande Utföraren åtar sig att genomföra en brukarstyrd brukarrevision i enlighet med syftet.
Syftet med brukarrevisionen är att kartlägga de områden föräldrarna till placerade barn upplever som
svåra och där begriplighet och hanterbarhet brister. Kartläggningen ska förhoppningsvis kunna ge
hjälp att ta fram verktyg för relevant stöd till föräldrarna vid kontakt med socialtjänst och i
umgängessituationer. Oavsett placeringstid är det av avgörande betydelse att få kommunikation och
relation att fungera för det placerade barnet ur både ett föräldra-, barn- och myndighetsperspektiv.
Frågorna kommer att behandla begriplighet, kommunikation, informationstydlighet, bemötande,
tillgänglighet och stöd i en utsatt situation inom områden:

Utredning

Placering

Vårdplanering

Umgängen

(ev.) Hemflytt och uppföljningsinsatser

Tidsplan Revisionen skall pågå under perioden aug-dec 2016, resultat ska vara klart i december 2016
och återkopplas därefter till beställaren.
Målgrupp Föräldrar som har sina barn placerade i familjehem och har hunnit få viss distans till själva
placerings processen. Ambitionen är att så många föräldrar som möjligt vill delta i undersökningen för
att förhoppningsvis kunna uppnå en representativ nivå för Regionen.
Beställning Beställningen utformades tillsammans av projektansvarig och brukarsamordnare i samråd
med teamsamordnare för barn o unga. Godkänd den 27/5 2016 av chefsnätverket barn o unga samt
överlämnad till Länsbrukarrådet för missbruk och beroendevården.
Metod Att med hjälp av enkäter framtagna enligt rekommendation av SKL för brukarstyrda
brukarrevisioner, Brukarmedverkan | Kunskap till praktik1, vill vi kartlägga svårigheter men också det
som blivit bra i placeringar och vid umgängen. Rekrytering av personer inom målgruppen föräldrar
som själva har haft placerade barn kommer att göras av utföraren inom aktuellt område. I samband
med rekryteringen kommer de personer som är lämpade för uppdraget att utbildas under sammanlagt
fem dagar. Utbildningen kommer att omfatta en teoretisk del som bygger på metodhandledning ur
”Brukarstyrd brukarrevisionen en väg till ökat brukarinflytande” av Gunvi Haggren (Verdandi 2010 2)
och en praktisk del.
Resurser: Revisor/er utses av brukarsamordnare tillsammans med projektansvarig som anpassas till
uppdraget. Projektet kommer att ledas av projektansvarig Sari Karlsson (barn o unga) och
brukarsamordnare Isabell Mortensen (missbruk). Ansvarsfördelning: Beställaren ansvarar för
ge information om det beställda uppdraget till utföraren
resultat

att

ansvara för tillvaratagande av revisionens

motivera med syfte

Uppdragstagaren ansvarar för
av resultatet

rekrytering av lämpliga revisorer

sammanställning och redovisning

ta fram enkätfrågor utifrån syftet med revisionen
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Redovisning och Återrapportering Beställaren och utföraren äger var för sig resultaten av
revisionen samt rätten att publicera dessa. Gemensam överenskommelse träffas om från vilken
tidpunkt utåtriktad information kan lämnas. Efter det att fullständig återrapportering har skett,
inklusive till berörda politiker där så skall ske, kan parterna informera fritt om resultatet.
Återrapportering ska ske i sin helhet dvs. frågor, svar, revisorernas kommentarer, slutsatser och
eventuella förändringsförslag ska redovisas och vara i både skriftlig och muntlig form till beställaren.
Återrapportering ska bygga på respekt för deltagarnas anonymitet.
Tystnadsplikt Samtliga brukarrevisorer undertecknar under revisionsutbildningen sekretess och
tystnadsplikt. Projektledning garanterar att utföraren har fullgod information om vilka sekretessregler
som gäller inom gruppen av brukarrevisorer, liksom i samtal/intervjuer med respondenterna på de
reviderade enheterna. Utföraren och beställaren ansvarar för att involverade personer omfattas av
sekretess i enlighet med sekretessbestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:4003), vad gäller tystnadsplikt och samtycke.
Ersättning och resurser I avtalat pris 42 961 kr ingår socialavgifter, bilkostnader och material för
framtagande av enkät och rapport.
För revisionen betalar Beställaren
efterarbete 4000 kr

Ersättning i form av arvode för förberedelser, samanställning och

Ersättning i form av arvode till revisorerna för genomförda intervjuer 13 000 kr

Ersättning i from av omkostnader 18 600 kr.
I ersättning ovan inkluderas projektledning för processen, rapportskrivning och återrapportering.
Ersättning utgår till revisorer grundat på den beräkningsmodell som finns i Verdandis
utbildningsmaterial (Brukarstyrd brukarrevisionen väg till ökat brukarinflytande, Gunvi Haggren,
Verdandi 2010). Arbetsplats finns till förfogande på FoUrum för revisor vid behov i samband med
genomförandet av revisionen och bokas i förhand med kontaktperson på FoUrum.
Betalningsvillkor Omkostnader 18 600 kr utbetalas i förskott till Länsbrukarföreningen Missbruk på
plusgiro 691550–8. Arvoden utbetalas av Kommunalutveckling FoUrum, Region Jönköpings län
enligt tidsredovisning i efterhand. Den totala kostnaden 42 961 kr faktureras till Beställaren vid
revisionens början. Övrigt Ändringar i och tillägg i detta avtal ska, för att gälla, vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.
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Avtalstecknare Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt

Beställaren Ort/datum
…………………………… ……………………….. Sofia Lager Millton

Utföraren

Ort/datum

……………………………. ………………………… Mats Vikhed/ordförande Länsbrukarrådet

Utvecklingschef FoUrum Ort/datum
……………………………. …………………………

Ola Götesson
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Bilaga 2. Informationsfolder till föräldrar
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Varför är just DU viktig?
Dina kunskaper om det du går/har gått igenom är viktiga.
Viktiga för att kunna forma bättre förutsättningar, bättre bemötande och tydligare kommunikation för
föräldrar i samma situation.
Det handlar om brukarinflytande, där alla parter vinner även om vinsten ser olika ut för var och en.
Alla föräldrar som får sina barn placerade i familjehem går igenom en svår period där de ofta lämnas
ensamma med sina frågor och funderingar och känslor.
Utredningar, möten och förhandlingar med nämnder och rätten tar kraft, liksom etableringen av
relation med familjehemsföräldrar.
Det finns ingen som upplever det på samma sätt som någon annan men alla går igenom samma
processer eller delar av dem.
Ditt bidrag till denna undersökning kan påverka hur dessa processer görs i framtiden och göra
skillnad för både föräldrar och barn som går igenom det du nu är med om/har varit med om.
Ju fler föräldrar som deltar i undersökningen desto tydligare blir undersökningens resultat och
resultatet får också en bättre giltighet för den regionen där undersökningen görs. Det betyder att vi
med större sannolikhet kan säga att de slutsatser vi kommer fram till är gällande för föräldrar i
regionen som får sina barn placerade i familjehem.
Vilka är vi?
Vi som gör denna undersökning är själva föräldrar och har eller har haft erfarenhet av att ha
barn placerade i familjehem eller av liknande omständigheter.
Vi har olika bakgrund, olika erfarenheter och olika anledningar till varför våra barn placerats men har
gått igenom samma process.
Vi har olika sysselsättningar idag men har denna undersökning som ett gemensamt projekt utifrån vår
erfarenhet och uppfattning om att det behövs förändringar, förbättringar och bättre stöd för föräldrar
som går igenom processen att få sitt barn placerat i familjehem.
Vi utgår från FoUrum, kommunal utveckling i Jönköping och har hela regionen som vårt
intresseområde vad gäller undersökningen.
Vi har alla genomgått en utbildning i Brukarstyrda brukarrevisioner och är insatta i gällande
sekretessregler.
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Vad är det vi gör?
Brukarstyrd brukarrevision.
Den metod vi använder är Brukarstyrd brukarrevision som vi fått utbildning i på kommunal
utveckling i Jönköping, och kommer från Verdandi.
Metoden bygger på att det är brukare själva som planerar, intervjuar och formulerar
enkätfrågorna. Det är vi som sammanställer materialet och tolkar resultatet, och det är vi som
återkopplar resultatet till er och berörd verksamhet.
En projektansvarig väljer ut ett team av medarbetare med egen erfarenhet och som har intresse och
engagemang för frågorna. Det viktiga är att de har just egen erfarenhet och lite distans till sin egen
upplevelse för att kunna vara lyhörda för era.
Teamet får utbildning i metoden efter att ett område uppmärksammats och en beställning på en
verksamhetsrevision gjorts. Beställare kan vara FoUrum, en vårdinrättning, ett behandlingshem eller
annan verksamhet. I detta fall är det samarbete mellan ”barn och unga” inom FoU och
”Länsbrukarrådet för missbruk och beroendevården” som initierat och godkänt revisionen.
Det betyder inte att det bara handlar om föräldrar med missbruk, utan att det finns ett brukarråd som
står bakom oss och som står för utbildningen.
Det har aldrig tidigare gjorts en revision inom socialtjänstens område vad gäller placeringar
eller föräldrar till placerade barn och vi har stora förhoppningar om att kunna skapa förutsättningar
för att bli en del av det som kallas evidensbaserat socialt arbete. Ett evidensbaserat arbete bygger på
tre delar; Aktuell forskning, den professionellas kunskap och erfarenhet samt brukarperspektivet. Utan
de tre delarna är förutsättningarna för att skapa ett evidensbaserat arbete inte möjligt. Det är därför vi
skriver att det är en vinst för alla.
Vikten av brukarrevisioner har lyfts även på forskarnivå, och forskning kring hur verksamheterna
använder sig av resultaten från våra undersökningar startar nu upp. Det sätter en viss press på
verksamheterna att ta till sig resultaten från dessa undersökningar.
Hur gör vi?
Vi har utarbetat ett enkätformulär med frågor som vi kommer utgå ifrån.
Revisionen har förankrats hos chefsnätverken på de olika socialkontor som finns i regionen och hos
handläggare. Det innebär inte att de har tagit del av enkäterna eller frågorna i dem. Det handlar om att
vi varit tvungna att gå genom dem för att nå er. Kanske läser du detta just för att din eller dina barns
handläggare vidarebefordrat vårt informationsmaterial till dig.
Informationsmaterialet ska delas ut till alla föräldrar som har eller haft sina barn placerade i
familjehem under de senaste två åren men inte till föräldrar som är mitt i en utredningsprocess.
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Du väljer själv om du vill delta och under vilka former.
Enkäten är utformad så att den kan fyllas i av dig själv om du föredrar det, utan att det görs i form av
en intervju. Av praktiska skäl har vi begärt att få tillgång till ett rum på varje socialkontor för att kunna
genomföra intervjuer, i de fall det känns ok för er. I annat fall kan vi arrangera andra mötesplatser eller
sätt för att få del av den information ni kan vilja dela.
Vår undersökning är utformad på ett sätt som inte lämnar ut dig som enskild person. Det
betyder att de svar du lämnar kommer behandlas på ett sätt som gör att inga svar kan kopplas till
någon speciell person. Inget material från undersökningen kan eller får användas av andra än oss som
gör undersökningen.
Och viktigast av allt kanske, det är inte socialtjänsten eller någon annan profession/professionell
som har skapat frågorna och gör undersökningen. De har heller inte tillgång till frågor eller svar
före undersökningen eller under bearbetningen av svaren.

Varför gör vi detta?
Vi har genom våra egna upplevelser sett många områden som faktiskt fungerar och där bemötandet är
bra. Men vi har också uppmärksammat att det finns andra områden som skulle behöva förbättras.
Det är inte bara vi själva som uppmärksammat detta utan forskning över tid, nationellt och
internationellt har också lyft ett behov av att förbättra förutsättningarna för de biologiska föräldrarna i
dessa sammanhang.
De biologiska föräldrarna är viktiga för hur framtiden blir för barnen. Oavsett placeringens
längd så behövs de biologiska föräldrarna vid sidan av familjehemmet för att skapa ett långsiktigt och
hållbart nätverk för barnen.
Vi vill genom vår undersökning kartlägga de områden som fungerar, de områden där det finns brister
och om det finns ett behov av stöd samt hur ett sådant stöd till föräldrarna skulle kunna se ut.
Utan er föräldrar som går/har gått igenom dessa processer, träffar handläggare och utredare samt
familjehemsföräldrar kan vi inte lyfta de områden som är viktiga att belysa. Bara våra erfarenheter är
inte tillräckliga för att visa hur det faktiskt ser ut för de flesta som går igenom detta.
Tillsammans kan vi göra pusselbitar som faller på plats.
För föräldrar, För familjehemmen, För socialtjänsten, Men framför allt…För våra barn!
Tack för att du tog dig tid att läsa igenom detta och vi hoppas få ta del av dina erfarenheter och åsikter.
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Projektansvarig: Sari Karlsson
sari.karlsson@rjl.se
070–0547890
Projektansvarig: Isabell Mortensen
isabell.mortensen@rjl.se
072–7494400
Revisions teamet:
Nadja Fernevald
Jennie Magnusson
Annki Sandberg
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Bilaga 3. Informationsfolder till socialtjänsten.
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Våra mål
Vi är ett nätverk för föreningar och enskilda personer med erfarenhet som brukare av socialtjänstens
insatser, beroendevården eller psykiatrin, samt anhöriga.
Syftet med rådet är att framföra idéer och bidra med insatser som värnar om den enskilde brukarens
möjligheter och rättigheter.
Vår målsättning är att hitta konkreta former och lösningar för att utveckla, förbättra, kvalitetssäkra
och stärka insatserna för varje enskild brukare.
Vi engagerar oss på ett övergripande plan för att fånga upp de viktigaste frågorna och ge röst åt
många som inte hörs annars. Vi arbetar med de inflytande frågor som är aktuella just nu och
fokuserar på förbättring.
Metod och verktyg är brukarstyrda brukarrevisioner inom vård, behandling och sociala insatser.
Vi verkar för att ha brukar representanter i samtliga kommuner i Regionen Jönköping

Kontaktuppgifter till oss:
Sari: 070 05 47 890
Mejl: sari.karlsson@rlj.se
Isabell: 072 74 94 400
Mejl: Isabell.mortensen@rjl.se
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Brukarstyrd brukarrevision avseende stöd till de biologiska föräldrarna vid placering av barn i
familjehem
Revisionen begränsas till att gälla föräldrar till barn placerade i familjehem.
Med familjehem avser vi även jourplaceringar om de varat över 2 månader.
Vi som jobbar med uppdraget har egen erfarenhet av myndighetskontakter och av att ha barn
placerade utanför det egna hemmet.
Under okt-dec 2016 utför vi en brukarstyrd brukarrevision i avsikt att kartlägga föräldrars egna
upplevelser av processen kring en placering.
Den enkät som våra intervjupersoner svarar på, tolkas in och sammanställs av oss. Resultatet beskrivs
i en rapport där avsikten är att lyfta fram faktorer som underlättar och som fungerar i processen, men
också ringa in var det brister och uppstår konflikter. Tanken bakom hela revisionen är att den ska ge
några av verktygen som kan bygga ett fungerande föräldrastöd genom den svåra process som ett
omhändertagande av barn ofta blir.
Tack för att ni tar er tid att möta oss och läsa denna folder.

Vi tror att vi kan göra skillnad och tillsammans skapa förbättringar för både föräldrar och profession,
men mest av allt för de barn som påverkas av om det fungerar bra mellan dem som ska vara deras
nätverk eller inte.

Vi som genomför denna undersökning har tagit del av, och skrivit under, de sekretessregler som gäller
inom gruppen av brukarrevisorer, liksom i samtal/intervjuer med respondenter på de reviderade
enheterna. Utförare och beställare ansvarar för att involverade personer omfattas av sekretess i
enlighet med de bestämmelser som finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vad gäller
tystnadsplikt och samtycke.

Vi behöver din hjälp för att nå föräldrar som vill delta i vår undersökning
Att nå föräldrar som har eller haft sina barn placerade under en period, inte allt för långt tillbaka
tidsmässigt, är svårt utan hjälp av er inom professionen.
Vi har förståelse för att ni inte kan uppmana de personer ni möter i ert arbete att delta i vår
undersökning och vi vill inte att ni ska välja ut dem som ni tror kan passa till vår intervju.
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Vi ber er bara ta er några minuter extra vid era möten och hjälpa oss informera samtliga föräldrar ni
kommer i kontakt med, som har eller har haft barn placerade, om denna studie, och ger dem vår
informationsbroschyr om revisionen.
Vi har möjlighet att möta upp och genomföra intervjuerna på olika sätt och arrangera mötesplatser för
dem som vill delta, men inte vill bli intervjuade i socialförvaltningens lokaler.

Det skulle ändå underlätta om det fanns ett rum vi kunde få tillgång till och om ni kunde boka in besök
för de intresserade där under en dag, eller om flera intresserade finns, under några dagar.
Ett förslag är att ni bokar in föräldrarna som kan tänkas delta i intervjun i era lokaler utifrån de dagar
vi kommit överens om att vara tillgängliga. För föräldrar som inte vill bli intervjuade i socialtjänstens
lokaler finns kontaktuppgifter till oss i foldern till föräldrarna.
Det kommer också att finnas posters med information om undersökningen som vi gärna sätter upp hos
er, eller om ni vill sätta upp dem på lämpliga ställen där de syns och kan läsas av besökande.
Självklart står vi för lite fika, frukt eller godis under intervjuerna och hoppas i de fall vi kan/får låna en
lokal av er att få möjlighet att ordna kaffe och/eller tevatten för dem som vill ha det.
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Bilaga 4. Samtyckesblankett

Gäller för
Brukarstyrda brukarrevisioner
Kommunal utveckling FoUrum

Samtycke till informationsutbyte

Jag samtycker till att delta i undersökningen och träffa berörda brukarrevisorer.
I samtycket ingår att revisorerna får använda de svar och den information jag ger i syfte för
undersökningen.
Samtycke innebär inte att min identitet får röjas men den information jag lämnar får användas i
undersökningen.
Mitt samtycke gäller endast information som behövs under intervjun. När jag inte längre är deltagare i
brukarrevisionen upphör samtycket att gälla.

Underskrift:

__________________________________________

Ort och datum:

__________________________________________
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Bilaga 5. Enkäten

Brukarstyrd brukarrevision
Stöd till föräldrar som har barn i familjehemsplacering

2016–2017
LÄNSBRUKARRÅDET
Missbruks- och beroendevården i Jönköpings län
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Bakgrundsuppgifter

1. Ålder
15-25
26-35
36 +

2. Kön

Man
Kvinna
Annat

3. Hur ser din familjestatus ut

Ensamstående
I ett parförhållande
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4. Aktuell boendeform

Hyr bostad
Äger bostad
Saknar bostad
Tillfällig boendeform
Annat

5. Vilken sysselsättning har du idag

Arbete
Studier
Arbetslös
Sjukskriven
Annat
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6. Vad har du för utbildningsnivå

Ej fullgjord grundskola
9 årig grundskola
Gymnasiekompetens
Högskolekompetens
Annat

Utredning

7. Har du fått information vid inledande möte med socialtjänsten om dina rättigheter och
skyldigheter?

Ja
Nej
Delvis
Kommentarer
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8. Har du fått information om hur du överklagar avslag och beslut?

Ja
Nej
Kommentarer

9. Har du fått information om vart du kan vända dig med frågor om olika delar i utrednings och
placerings process?

Ja
Nej
Delvis
Kommentarer
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10. Har du fått information om hur bistånd fungerar?

Ja
Nej
Delvis

11a. Hur upplevde du mötet med utredaren?

Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt

11b. Hur upplevde du mötet med familjehemssektionen?

Mycket bra
Mindre bra
Bra
Dåligt
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11c. Hur upplevde du mötet med barnets handläggare?

Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Kommentarer

12. Tycker du att du fått vara delaktig i processen kring barnets utredning?

Ja
Nej
Delvis
Annat
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13. Har du förstått vad som står i utredningen?

Ja
Nej
Delvis
Annat

14. Har ni kunnat kommunicera utredningen medan den pågick?

Ja
Nej
Delvis
Kommentarer
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15a. Har du erbjudits stöd från socialtjänsten för dig själv under barnets utredning?

Ja
Nej
Ej aktuellt

15b. Om ja, vilken form av stöd har du erbjudits?

15c. Tycker du stödet var tillräckligt?

Ja
Nej
Kommentarer
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16. Vilken typ av placering ledde utredningen till?

Frivillig placering enligt SoL
Frivillighet under tvång (SoL)
LVU
Kommentarer

Placering

17. Är placeringen inom rimligt avstånd från dig? (en restid under två timmar enkel resa)

Ja
Nej
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18a. Utgick socialtjänsten från ditt önskemål gällande placering?

Ja
Nej
Delvis
Inte aktuellt
Kommentarer

18b. Om nej eller delvis, vad skiljde sig från dina önskemål?
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19a. Tog man tillvara på din kunskap om ditt barn vid placeringen?

Ja
Nej
Delvis
Ej aktuellt

19b. Om ja eller delvis, på vilket sätt gjordes det?
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20a. Hur upplevde du första kontakten med familjehemmet?

Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Kommentarer

20b. Hur har den fortsatta relationen med familjehemmet varit?

Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Kommentarer
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21a. Hur upplever du samarbetet mellan dig och socialtjänsten?

Mycket Bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Kommentarer

21b. Hur upplever du samarbetet mellan dig och familjehemmet?

Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
Kommentarer
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22a. Har du fått stöd av socialtjänsten i kommunikationen med familjehemmet?

Ja
Nej
Delvis
Kommentarer

22b. Om nej eller delvis, hade du önskat det

Ja
Nej
Kommentarer
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23a. Fick ni möjlighet att "skola in" barnet i familjehemmet?

Ja
Nej

23b. Om nej, hade du önskat det?

Ja
Nej
Kommentarer

24. Har det varit aktuellt med fler än ett familjehem?

Ja
Nej
Kommentarer
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25. Har det varit skillnad på de olika familjehemmen?

Ja
Nej
Kommentarer

Vårdplanering
26. Vet du vad en vårdplan är?

Ja
Nej

27. Finns/har det funnits en vårdplan?

Ja
Nej
Vet ej
Kommentarer
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28a. Har hemflytt funnits med som mål i vårdplanen?

Ja
Nej
Inte aktuellt
Kommentarer

28b. Om ja, har du varit delaktig i utformandet?

Ja
Nej
Delvis
Kommentarer
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29a. Har vårdplanen varit möjlig att genomföra?

Ja
Nej
Delvis

29b. Om nej eller delvis, har den uppdaterats?

Ja
Nej
Kommentarer

174

Umgängen

30a. Har du regelbundet umgänge med barnet/barnen?

Ja
Nej

30b. Är du nöjd med hur umgänget är upplagt?

Ja
Delvis
Nej
Kommentarer

31. Har du varit med och planerat umgängen?

Ja
Nej

32. Har barnet kunnat vara med vid planering av umgänget?
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Ja
Nej
Kommentar

33. Tror du hänsyn har tagits till barnets önskemål vid umgängesplanering?

Ja
Delvis
Nej

34. Känner du att det har tagits hänsyn till dina vardagliga rutiner när umgänget planerats?

Ja
Delvis
Nej
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35. Sker umgänget i:
Egna hemmet
Familjehemmet
I kommunens lokaler
Annat
Kommentarer

36a. Har det inneburit svårigheter för dig att kunna genomföra umgänget?
Ja
Delvis
Nej

36b. Om ja eller delvis, har dessa svårigheter varit:
Känslomässiga
Tidsmässigt
Ekonomiskt
Transport/resa
Kommentarer

37a. Har du fått någon form av stöd vid umgänge?
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Ja
Delvis
Nej

37b. Om ja eller delvis, vad har stödet bestått av?

Ekonomiskt stöd
Transporter
Umgängesstödjare
Samtalskontakt
Annat
Kommentarer
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37c. Var stödet tillräckligt?

Ja
Delvis
Nej
Kommentarer

37d. Om du svarade nej på frågan om stöd vid umgänge, hade du önskat någon form av stöd?

Ja
Nej
Kommentarer
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38a. Har umgänge kunnat ske som planerat?

Ja
Nej

38b. Om inte, vad har varit orsaken till det?

Personliga skäl
Familjehemmet
Barnet
Socialtjänsten
Annat
Kommentarer

39. Har du några tankar du vill dela om hur umgänge skulle kunna göras bättre?
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40. Är det något du tycker att vi borde ha tagit upp som inte fanns med i våra frågor?

Tack för ditt deltagande!
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Tack till alla berörda och speciellt till er föräldrar
som gjorde denna brukarstyrda brukarrevision
möjlig!
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