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Abstract 

The purpose of this essay was to examine and compare what attitudes Swedish and Belgian 

social workers may have towards residential care and foster care for children and young people. 

To answer the purpose eight qualitative interviews with four Swedish and four Belgian social 

workers were made. The results were analyzed by theory of organization and professional acting 

space. The results of the study show that the social workers in both countries preferred foster 

care, especially for small children, and that the Swedish social workers had a more negative 

attitude towards residential care than the Belgian social workers. Even though the Belgian social 

workers preferred foster care, they found themselves forced to choose residential care due to lack 

of available foster care facilities, something that did not seem to affect the Swedish social 

workers. Factors that affected the Swedish and the Belgian social workers professional acting 

space were the consent from parents, discussing with colleagues and specialization of 

interventions. 
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Inledning 

När barn av olika anledningar inte kan bo kvar hos sin biologiska familj är det samhällets ansvar 

att hitta ett nytt hem åt dem. Frågan om barn ska placeras i familjehem eller på institution har 

funnits i över 100 år (Sallnäs, 2000). Under de senaste 30 åren har man i Västeuropa kunnat se 

en minskning generellt sett vad gäller institutionsvård av barn och unga (Hellinckx, 2002). Att 

placera ett barn på institution idag kan bara komma i fråga när barn, ungdomar eller deras 

föräldrar bedöms ha allvarliga sociala problem (Sallnäs, 2000). Många gånger placeras barn och 

unga i institutionsvård när andra typer av boende inte har fungerat (Colton & Hellinckx, 1994).  

 

Enligt svenska barnavårdslagstiftningen ska placering av barn och unga på institution vara ett 

alternativ först när familjehemvård inte är möjligt eller lämpligt (Sallnäs, 2000). Forskning har 

dock visat att det har skett en återinstitutionalisering i Sverige. Familjehemsplaceringarna har 

minskat medan den enskilda institutionsvården har expanderat (Vinnerljung, Sallnäs & 

Oscarsson, 1999). Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt (2004) behövs vidare forskning om 

insatser som institutions- och familjehemsvård, eftersom svensk forskning visar att insatserna ger 

svaga resultat på lång sikt. I sin avhandling tar Francesca Östberg (2010) upp att få svenska 

studier har undersökt vad som påverkar beslut om att inleda utredning och insats och att det 

saknas undersökningar om hela sorteringsarbetet. Vi frågade oss därför hur socialarbetare 

förhåller sig till olika typer av placeringar och varför de skulle välja ett placera ett barn i 

antingen familjehem eller institution. Forskning visar att familjer som hamnar i kontakt med de 

sociala myndigheterna blir bemötta på olika sätt beroende på vilken syn samhället har på deras 

problem och dess orsak (Freymond & Cameron, 2006). Den enskilda socialarbetaren som utreder 

familjer besitter en viss makt att påverka vad som kommer att ske med ett barn eller en ungdom. 

Även om det inte är socialarbetaren som tar beslutet är det denne som motiverar vilken insats 

som beslutsfattaren bör besluta om (Backe-Hansen, 2003).  

 

Enligt Wolf (2012) kommer mycket av den europeiska forskningen om familjehemsvård från 

Storbritannien. Han menar att det behövs mer forskning om familjehemsvård i andra europeiska 

länder och jämförelser mellan dem. Eftersom den ena författaren till denna uppsats har bott i 

Belgien, fanns goda möjligheter till att undersöka vilka likheter och skillnader som kunde finnas 
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mellan Belgien och Sverige inom barnavårdsarbetet. Vid informationssökning kunde vi inte 

finna några tidigare jämförelser mellan Sverige och Belgien när det gäller familjehems- och 

institutionsvård, varpå det kunde vara intressant att göra en komparativ studie. Både Belgien och 

Sverige klassas ha familjestödsinriktade system (Freymond & Cameron, 2006), men som olika 

länder har de ju olika kultur, historia och lagar. Vi vill med vår studie få en inblick i 

socialarbetares attityd till institutionsvård och familjehemsvård i Belgien och Sverige.  

 

Syfte 

Syftet är att, genom kvalitativa intervjuer, undersöka och jämföra vilken attityd svenska och 

belgiska socialarbetare kan ha till institutionsvård och familjehemsvård när det gäller barn och 

unga. 

Frågeställningar 

● Hur resonerar socialarbetarna i vår studie kring att placera barn i familjehem? 

● Hur resonerar socialarbetarna i vår studie kring att placera barn på institution? 

● Hur beskriver socialarbetarna sitt eget handlingsutrymme när det gäller beslut om var 

barn ska placeras? 

● Finns det några likheter eller skillnader mellan de svenska och de belgiska 

socialarbetarnas utsagor? 

Avgränsningar med studien  

I vår studie har vi valt att fokusera på insatsen vård utanför hemmet, på institution eller 

familjehem. Dessa insatser fungerar på liknande sätt i Belgien och Sverige. Intervjupersonerna 

har olika yrkestitlar, vi har dock valt att genomgående benämna dem som socialarbetare. 

Centrala begrepp 

 

Familjehem/fosterhem  

- enskilt hem som på uppdrag av de sociala myndigheterna  tar emot barn för vård och fostran 

eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. I studien 

används begreppet familjehem, men ibland förekommer fosterhem i till exempel citat.  
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Institution 

- Hem som på uppdrag av de sociala myndigheterna tar emot barn eller unga för vård eller 

behandling i förening med boende och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt.  

 

Jourhem  

– Hem som på uppdrag av sociala myndigheterna tar emot barn och ungdomar för tillfälliga 

placeringar. Kan vara både enskilt hem eller institution. 

 

Handlingsutrymme   

- enligt Johansson (2007) kan handlingsutrymmet beskrivas som ett utrymme att agera inom, där 

det finns möjlighet att fatta egna beslut, bestämma hur insatser ska utformas samt att påverka 

vilken service klienterna får. Mer om detta under teoriavsnittet. 

 

Barn och unga 

- Enligt Barnkonventionen är alla under 18 år barn. I studien har vi dock delat upp barn och unga 

i tre åldersgrupper, 0-6 år, 6-12 år och 12-18 år.  

 

Bakgrund 

Då studien jämför attityder hos socialarbetare i Belgien och Sverige krävs en viss insikt i den 

kontext socialarbetarna verkar. I detta avsnitt ges en kort beskrivning av organiseringen av 

barnavårdsarbetet, lagstiftningen om barn och unga, och statistik om insatser inom området. 

Belgien 

Belgien består av tre regioner, Flandern, Vallonien och Bryssel. Det finns tre officiella språk, 

flamländska som talas i Flandern och i Bryssel, franska som talas i Vallonien och Bryssel och 

tyska som talas i några små områden i Vallonien (Service Public Fédéral Belge, 2010). Det finns 

även tre “communities”, som inte är geografiskt avgränsande utan beror på språk. Bryssel tillhör 

därför både den franska och den flamländska community:n. Varje community ansvarar för 
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utbildning, hälsa och välfärd i sitt community. Det är alltså varje community som bestämmer 

över utformningen av den sociala barnavården (Madge, 1994). I Vallonien och den fransktalande 

delen av Bryssel är det den franska community:n som styr över till exempel den sociala 

barnavården. Vi har valt att inrikta oss på den franska community:n i Bryssel.  

 

Organisering av barnavården i Belgien 

I Belgien finns det två olika hjälp- och skyddsinstanser för barn och unga, SAJ (Service d’aide à 

la jeunesse = Institutionen för hjälp till unga) och SPJ (Service protection judiciare = 

Institutionen för rättsligt skydd). Det finns en SAJ i varje av den franska community:ns juridiska 

distrikt (Jamin & Perrin, 2005). De flesta som arbetar på SAJ är motsvarande socialarbetare eller 

psykologer. Utbildningen till socialarbetare är en treårig högskoleutbildning. 

 

I Bryssel passerar alla anmälningar eller hjälpansökningar SAJ de Bruxelles som styrs av en 

conseiller de l’aide à la jeunesse (vilket betyder ungefär rådgivare för ungdomshjälp) (DGAJ, 

2010). SAJ kan ingripa efter en ansökan om hjälp från föräldrar som har svårt med sina barn, 

ungdomen själv eller anmälan från någon utomstående person. SAJ ger förslag om frivilliga 

insatser. Allt som bestäms måste först diskuteras med personerna det rör (barnet över 14 år, 

föräldrarna) och deras samtycke krävs. (DGAJ, odaterat, a) På SAJ utreder socialarbetaren 

familjens situation och resonerar tillsammans med familjen hur de kan bli hjälpta på bästa sätt. 

Socialarbetaren skriver en rapport som lämnas till “le conseiller”. Le conseiller träffar familjen 

tillsammans med socialarbetaren, för att tillsammans komma fram till ett beslut om lämplig 

insats. Le conseiller kan föreslå olika insatser till familjen (DGAJ, odaterat, a). 

 

SAJ:s mål är att, tillsammans med familjen, hitta passade hjälp samtidigt som man tar hänsyn till 

barnets biologiska familj, familjebanden och barnets och föräldrarnas rättigheter. Eftersom alla 

insatser är frivilliga måste alla parter samtycka (le conseiller, föräldrarna, barnet om det är äldre 

än 14 år). Insatserna är tidsbegränsade och måste utvärderas minst en gång per år. Om familjen 

inte samtycker och le conseiller bedömer att det finns en fara för barnet kan ärendet skickas 

vidare till la Tribunal de jeunesse (Ungdomsdomstolen) som kan besluta om eventuella 

tvångsinsatser. (DGAJ, odaterat, a) En domare i ungdomsdomstolen kan tvinga familjen att gå 

med på en viss insats, besluta att barnet ska placeras utanför hemmet eller låta den unge, över 16 
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år, bo ensam. En sådan dom gäller i ett år, men kan utvärderas innan om det behövs. Det är sedan 

le directeur de l’aide à la jeunesse (Ungdomsdirektören) som är chef för SPJ som ser till att 

domstolens beslut verkställs. Socialarbetare på SPJ följer upp arbetet med familjerna och arbetar 

för att nå ett samtycke med familjen. Om ett samtycke finns mellan parterna (föräldrar, barn, 

ungdomsdirektören) kan ärendet skickas tillbaka till SAJ. (DGAJ, odaterat, b). 

 

Belgiens lagstiftning  

“Le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse” (4e mars 1991 års förordning om 

hjälp/stöd till unga) är en lag som vänder sig till unga i svårigheter eller fara och deras familjer. 

Denna lag reglerar den hjälp som är möjlig att söka då öppenvårdsinsatser inte är möjliga eller 

tillräckliga (Jamin & Perrin, 2005). Lagen förklarar vad som tidigare nämnts om varje instans 

uppgifter och på vilka principer de ska grunda sitt arbete (DGAJ, odaterat, c). Lagen gäller alla 

barn vars hälsa eller säkerhet är hotad eller som har problem. Denna lag kan även tillämpas då 

barnets utveckling är i fara på grund av barnets egna beteende eller föräldrarnas brister i 

omsorgen (Le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse). Ungdomsdomstolen kan 

också, utan att familjen först har utretts av SAJ, besluta om en akut placering i 30 dagar, max 60 

dagar. Under denna tid ska SAJ arbeta med familjen och komma fram till ett beslut som familjen 

samtycker till. Är detta fallet tar SAJ över ärendet och placeringen hävs. (DGAJ, odaterat, c). 

Bryssel tillhör både den franska och den flamländska community:n, vilket innebär att två olika 

décrets, lagtexter gäller. Detta gjorde att en ny lag skapades för att tillämpas i Bryssel, 

l’Ordonnance du 29 avril du 2004 relative à l’aide à la Jeunesse (29 april, 2004 års lag och hjälp 

till barn och unga). 

 

Institutioner 

Det finns ett stort antal institutioner som är specialiserade på olika åldersgrupper eller efter olika 

behov hos barnen. Barn kan dels placeras på enheter som är auktoriserade av SAJ eller SPJ. Det 

är till exempel SAAE (Service d’accueil et d’aide éducative = Service för boende och 

pedagogisk hjälp), CAU (Centre d’accueil d’Urgence = akutboende), CAS (Centre d’Accueil 

Spécialisé = Specialiserat boende), CPA (Centre de Premier Accueil = Centrum för ett första 

boende), CAEVM (Centre d’aide aux Enfants Victimes de Maltraitance = Centrum för barn offer 

för övergrepp) eller COO (Centre d’Oberservation et d’Orientation = centrum för observation 
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och vägledning). Barn kan även placeras på andra enheter som inte är auktoriserade av SAJ som 

sjukhus, Maison Maternel (=Mamma-barn-boende) eller SASPE (Service d’Accueil Spécialisé 

de la Petite Enfance = Service specialiserad på småbarn). Som tredje alternativ kan ungdomar 

även placeras i egna, övervakade boenden (Le Guide Social, 2012).  

 

Familjehem 

Ett barn kan bli placerat i familjehem antingen med samtycke från föräldrarna eller utan (DGAJ, 

2010). Precis som med alla andra frivilliga insatser tas ett beslut om en frivillig 

familjehemsplacering tillsammans med alla parter, inom ramarna för SAJ. Handlar det istället 

om tvång är det Ungdomsdomstolen som tar beslut. En familjehemsplacering kan även 

handledas av en särskild service som stöttar familjehemmet. Insatsen vänder sig till barn 0-18 år 

(PLAF, odaterat). 

 

Sverige 

 

Organisering av barnavården i Sverige  

I Sverige ska Socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Det är kommunerna som har ansvaret för förvaltningen av Socialnämnden. 

Socialtjänsten utför socialnämndens uppdrag och de flesta som jobbar på socialtjänsten är 

socionomer med 3,5 års universitetsutbildning. Om barn och ungdomar riskerar att utvecklas 

ogynnsamt ska nämnden, i nära samarbete med hemmen, se till att de får det skydd och stöd som 

de behöver (Socialstyrelsen, 2010). På socialtjänsten finns utredningsteam, ibland kallade 

familjeutredare, som utreder ärenden, utredningstiden är högst fyra månader. I utredningen 

beskriver familjeutredaren barnets behov och ger förslag på insats. Förslaget skickas till 

Socialnämnden som fattar beslut. Om det anses vara bäst för den unge ska Socialnämnden se till 

att barnet ges vård och fostran utanför det egna hemmet, vanligtvis i ett familjehem eller hem för 

vård och boende (förkortat HVB-hem) (Nordström & Thunved, 2010).  

 

Sveriges lagstiftning 
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Beslut om placering sker enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) eller lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU).  För att placera barnet utanför hemmet med 

stöd av SoL (5 kap. 1 §) behövs vårdnadshavarnas samtycke och, om den unge fyllt 15 år, den 

unges samtycke. Om föräldrarna inte samtycker har Socialtjänsten möjlighet att bereda barnet 

vård ändå enligt LVU (Socialstyrelsen, 2011). LVU kompletterar SoL och själva syftet är att se 

till att barn och ungdomar får den vård de behöver när inte frivilliga insatser räcker till 

(Nordström & Thunved, 2010). Vård med stöd av LVU bereds vid de så kallade miljöfallen (2 § 

LVU), då det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller något annat förhållande i hemmet, finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas. Vid de så kallade beteendefallen (3 § LVU) beslutas vård om den unge 

utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende (Norström & Thunved, 2010). Det är Länsrätten som beslutar om vård med stöd av 

LVU efter ansökan av nämnden. Men socialtjänsten kan också omhänderta barn med stöd av 6 § 

LVU om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och att man inte kan 

avvakta med rättens beslut på grund av risken till att den unges hälsa skadas (Socialstyrelsen, 

2011). Om det beslutas om placering är det familjehemssekreterarens uppgift att hitta ett 

familjehem eller HVB-hem. 

 

Institutioner 

I Sverige kallas institutionerna formellt för HVB-hem (hem för vård eller boende) eller särskilda 

ungdomshem (§12 hem), men benämns ofta som barn- och ungdomshem. En institution kan vara 

en större verksamhet med stor personalgrupp och många barn och ungdomar, men även en 

mindre verksamhet. Institutioner kan drivas som bolag, i stiftelseform eller av kommuner, 

landsting och staten (Sallnäs, 2000). I Sverige finns det olika boenden som barn upp till 12 år 

och deras föräldrar kan komma till efter beslut av Socialtjänsten. Ett sådant barnhem finns i 

Malmö, Enebacken, där barn kan placeras i akuta situationer och där görs även omfattande barn- 

och familjeutredningar. Enebacken är uppdelad i tre olika specialiserade avdelningar: Duvan, 

Lärkan och Svalan (Malmö kommun, odaterat). 

 

Familjehem 
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När ett barn placeras i familjehem kan det antingen ske med föräldrarnas samtycke eller med 

tvång. Barnets tillhörighet baseras på ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten i 

kommunen. Avtalet reglerar även den ekonomiska ersättning som familjehemmet får för att ge 

omsorg till barnet. Det kan sägas upp av kommunen, familjehemsföräldrarna eller de biologiska 

föräldrarna (Sallnäs, 2000).  

 

Statistik över insatser för barn och unga i Belgien och Sverige 

 

Sverige 

I slutet av 2010 fanns det cirka 1,9 miljoner barn under 18 år i Sverige. Antal barn och unga som 

(1 november 2010) fick vård enligt SoL eller LVU var 3,36 barn av 1000. Fördelningen mellan 

SoL och LVU var 2,71 och 0,58 av 1000 barn (Statistiska centralbyrån, 2012). 17 200 barn och 

unga var placerade utanför hemmet (den 1 november 2010), av dem hade 12 100 vård med stöd 

av SoL, 4 800 vård enligt LVU och 300 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt 

LVU. Familjehem var den vanligaste placeringsformen år 2010. Av de barn och unga som var 

placerade i familjehem var 70 procent enligt SoL och 67 procent enligt LVU. Enligt 

Socialstyrelsen var det vanligare att besluta om insatser på grund av brister i hemmiljön (56 

procent) än den ungas eget beteende (36 procent). För barn i åldern 0-12 år som fick vård enligt 

LVU var brister i hemmiljön den vanligaste orsaken till vård, medan eget beteende var vanligare 

skäl till insats bland tonåringar (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Belgien 

1 januari 2010 fanns det 973 401 unga under 18 år i den Vallonska och Brysselska federationen 

enligt en rapport från DGAJ 2010. Medeltalet för hur många unga som var i kontakt med 

antingen SAJ eller SPJ (1 januari 2010) var cirka 21 000, vilket innebär 2,2 procent av alla unga 

(eller 22 av 1000 unga). För 56 procent av dessa kunde frivilliga insatser ges på SAJ och för de 

övriga 44 procent tvångsinsatser på SPJ. Rapporten visade vilken typ av insats som följde efter 

att SAJ tagit över ärendet. Av dessa 15 110 unga fick 60 procent insatser i hemmet medan 11 

procent av fallen handlade om placering. 2010 fick 12 007 unga dagliga insatser, varav 29 

procent familjehem. Ett barn kan bli placerat i familjehem antingen som frivillig insats eller som 
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en tvångsinsats. 2010 var dock 55 procent av familjehemsplaceringarna en tvångsinsats. 57 

procent fick även stöd och råd av en särskild tjänst för familjehemsplaceringar. Av de unga som 

fick hjälp i eller utanför sin hemmiljö, var fördelningen 60 procent i hemmiljön och 40 procent 

utanför hemmet. Det innebär att 7 858 unga fick insatser utanför hemmiljön i den Vallonska och 

Brysselska federationen, vilket motsvarar 8 av 1000 unga. (DGAJ, 2010).  

 

Summering av likheter och skillnader 

Vad gäller den statistik som presenterats, är det svårt att jämföra då den tillgängliga statistiken 

ser olika ut i de bägge länderna. I grova drag går dock att se att 2010 fick fler barn insatser i 

Vallonska och Brysselska federationen än i Sverige. I Sverige hade 3,36 unga av 1000 insatser 

enligt SoL eller LVU den 1 november 2010. 2010 fick 8 av 1000 unga insatser utanför hemmet i 

den Vallonska och Brysselska federationen.  

 

I Belgien ansvarar SAJ och SPJ för att barn som ska få en bra uppväxt. Socialnämnden i Sverige 

har samma uppdrag. Lagstiftningarna som styr arbetet med barn och unga är formulerade på 

liknande sätt. Vid beskrivningar om vilka barn och unga lagen innefattar finner vi i Sverige 

formuleringar som “barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt”, “påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas” och “brister i omsorgen” eller “socialt nedbrytande beteende”. I 

Belgien är lagen formulerad så att den gäller “alla barn vars hälsa eller säkerhet är hotad eller 

som har problem” och “då barnets utveckling är i fara på grund av barnets egna beteende eller 

föräldrars brister i omsorgen”.  

 

Vad gäller frivillighet och tvång finns det både likheter och skillnader mellan länderna.  I 

Belgien är det först när en överenskommelse på SAJ inte har kunnat uppnås som ärendet skickas 

vidare till domstolen och SPJ, och tvångsinsatser kan sättas in. På liknande sätt kan 

Socialtjänsten sätta in insatser enligt LVU då insatser enligt SoL inte räcker till eller inget 

samtycke finns. Skillnaden är dock att det är samma enhet (Socialtjänsten) som arbetar med både 

frivilliga insatser och tvångsinsatser, medan detta i Belgien är uppdelat på två olika enheter (SAJ 

och SPJ). Akuta placeringar med hjälp av tvång finns dock att tillgå i båda länderna. 
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Kunskapsläget 

Litteratursökning 

Vi har framförallt sökt litteratur som handlar om den historiska utvecklingen av placeringar 

utanför hemmet i Sverige och Europa, institutionsvård, familjehemsvård, utfall och risker av 

placeringar och hur socialarbetare tar och motiverar beslut. Vid litteratursökning fann vi inte 

mycket forskning inom det här området från Belgien. De belgiska studier vi hittat verkar främst 

beröra Flandern (Belgiens norra region) som vi inte inriktat oss på i studien men vi har valt att 

använda oss av dem ändå, då de ändå är relevanta eftersom det ändå handlar om samma land. 

Som tidigare nämnt kan utformningen av det sociala arbetet se olika ut i de bägge regionerna, 

vilket kan innebära att bilden vi beskriver kanske inte stämmer helt in på endast Vallonien. 

 

Vi har använt oss av databaser som ProQuest, Academic Search Premier, DiVa och Google 

Schoolar. I sökningar har vi använt oss av engelska sökord som “Sweden”, “Belgium”, 

“Brussels”, “child welfare”, “welfare system”, “foster care”,“residential care” och “social 

politics”, “comparative study”, “outcomes”, “breakdown”, “disruption”. Svenska sökord som vi 

har använt är “familjehem”, “institutionsvård”, “sammanbrott”, “utfall”, “vinjetter”, “komparativ 

studie”. Alla dessa ord har kombinerats på olika sätt och trunkerats om det varit möjligt. För vår 

beskrivning av det belgiska systemet har vi använt oss av officiella hemsidor till myndigheterna 

och staten, samt informationsbroschyrer från dessa. Vi har även använt oss av franska sökord 

som "aide aux enfants", "enfants en danger", "protection aux enfants", "travail social" och 

"comparatif". Information om hur organisering av barnavården i Sverige ser ut har vi hämtat 

ifrån Socialstyrelsen. Vi har även fått tips av vår handledare och lärare på Socialhögskolan 

Stockholm. Utifrån de studier vi har hittat, har vi sökt vidare via referenslistor och författare. 

Efter läsning av abstract har studierna valts utifrån relevans för uppsatsen.  

 

Vad säger forskningen om institutioner? 
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Institutionsvård har ifrågasatts internationellt. Enligt Sallnäs (2000) menar vissa forskare att det 

kan göra mer skada än nytta, medan andra menar att det kan ge bra resultat när det gäller 

beteendeförändringar hos ungdomar (Sallnäs, 2000). Socialstyrelsen (1990) menar att 

institutioner kan ha fördelar jämfört med familjehem genom att vara en neutral plats där barn och 

föräldrar kan ha kontakt och att det är lättare för föräldrar att vara tillsammans med barnet på en 

institution (Socialstyrelsen, 1990). Socialstyrelsen har dock riktat kritik mot de privata 

institutionerna (kallas HVB-hem i Sverige) och menar att de kan utnyttjas i ekonomiskt syfte och 

att insynen i vården har varit dålig (Socialstyrelsen, 1991). Även Sellick (1998) tar upp att 

institutioner kan ha flera fördelar jämfört med fosterhem. Han menar att en institutionsplacering 

bland annat kan göra det lättare att observera barnet och ge terapeutiskt stöd samt göra det 

möjligt för barnet att placeras tillsammans med sina syskon nära deras hem och skola (Sellick, 

1998). 

 

Enligt Smokowski och Wodarski (1996) är en fördel med institutionsplacering att ungdomarna 

kan få distans till föräldrarna, och att institutioner med många anställda kan ge ungdomar fler 

möjligheter att hitta någon i personalen att knyta an till. Strukturerna i den institutionella miljön 

kan också underlätta för barn som har svårt att kontrollera sina impulser (Smokowski & 

Wodarski, 1996). I en jämförande studie av Colton, Hellinckx, Bullock och Van der Bruel (1991) 

har författarna sett att i Flandern är de olika insatserna ordnade efter barnens ålder eller typ av 

insats. Barn som är yngre än 13 år blir ofta placerade i familjehem snarare än på institution. 

Studien har även visat att arbete med familjen är avgörande för att institutionsvården ska vara 

effektiv (Colton, Hellinckx, Bullock och Van der Bruel, 1991). 

 

I Västeuropa och Nordamerika är institutionsvård främst för unga med beteende- och 

känslomässiga problem och som blivit utsatta för övergrepp eller brister i omsorgen. I både 

Storbritannien och Sverige finns en inställning att placerade barns vardag och 

boendeförhållanden ska vara så lik den i en vanlig familj (Andersson, Johansson och Hwang, 

2007). Sallnäs (2000) hänvisar till en norsk studie som visar att norska socialarbetare tycker att 

det är viktigt att behålla institutionsvården som ett alternativ till familjehem eftersom så många 

placeringar av framförallt äldre barn avbryts i förtid (Sallnäs, 2000). 
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Vad säger forskningen om att placera små barn på institution? 

Man kan se både gemensamma drag och stora skillnader mellan de nordiska länderna när det 

gäller barn i vård utanför hemmet. I Sverige och Danmark är det mest äldre barn som placeras på 

institution, medan det i Norge och Finland är fler yngre barn (Sallnäs, 2000). Gunvor Andersson 

(1995) har gjort en viktig studie där hon studerat små barn på barnhem. På institutionen arbetade 

man med att göra föräldrarna delaktiga i vården av barnet. Andersson har också gjort en 

uppföljning av studien som visade att många av barnen flyttades mellan familjehem, institution 

och hemmet. För att placeringen inte ska vara skadlig när det gäller små barn, så menar 

Andersson att det är viktigt att barn- och föräldrarelationen bibehålls samt att nya relationer 

knyts mellan barn och personal. Det är viktigt att arbetet är riktat mot familjen som helhet, helst 

också släkt och nätverk (Andersson, 1995). 

 

Enligt Browne (2005) har flera studier visat att barn yngre än tre år inte bör placeras på 

institution utan förälder och att barn istället bör placeras i familjehemsvård så fort som möjligt. 

Studier har också visat att barn med en traumatisk bakgrund snabbare kan återhämta sig och 

komma ifatt sin psykologiska utveckling om de placeras i en familjemiljö i en tidig ålder. Även 

om barnet placeras tidigt på ett familjehem riskerar barn som har spenderat sin barndom på 

institution att utveckla sociala problem i vuxen ålder, jämfört med adopterade barn som inte varit 

på institution (Browne, 2005). 

 

Vad säger forskningen om familjehem? 

I många länder finns familjer som på uppdrag av myndigheterna tar emot barn och ungdomar i 

deras hem, det vill säga familjehem. Precis som med institutionsvården har det riktats kritik mot 

familjehemsvården, bland annat att det finns en oklarhet kring var barnet hör till, eftersom barnet 

är placerat hos en ny familj och samtidigt ska hålla kontakten med de biologiska föräldrarna 

(Sallnäs, 2000). Familjehemsplacering innebär också ett stort mått av osäkerhet, då placeringen 

grundas på ett avtal som kan sägas upp när som helst av alla parter (socialtjänsten, 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna) (Vinnerljung, 1996). 
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Flera svenska registerstudier har visat att familjehemsvård verkar ha svaga utfall på lång sikt 

(Socialstyrelsen, 2006; Socialstyrelsen, 2010). När Vinnerljung (1996) jämförde 

familjehemsplacerade barn med deras hemmaboende syskon, visade det sig att det inte verkade 

gå bättre långsiktigt för de placerade barnen (Vinnerljung, 1996). Själva placeringen verkar inte 

vara orsaken till problemen hos barnen, men tycks inte heller vara en tillräckligt skyddande 

faktor (Kalland, 2002). Enligt Kalland är en skyddande faktor för omhändertagna barn att de 

familjehemsplaceras som spädbarn och har få avbrutna placeringar. Barn som istället placeras 

tidigt på en institution löper en stor risk för personlighetsstörningar och kriminalitet (Kalland, 

2002). Studier har också visat att ju yngre barnet var vid placeringen, desto mer stabil placering 

och att en risk med familjehemsplacering var egna biologiska barn i familjehemmet (Kalland, 

2002). 

 

Sammanbrott i vården 

Att vården avslutas i förtid (så kallade sammanbrott) är vanligt förekommande både inom 

familjehemsvård och institutionsvård i Europa, risken är dock särskilt stor för tonåringar (Colton 

& Hellinckx, 1994). Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westermark (2001) har undersökt hur 

vanligt det är att tonårsplaceringar slutar med sammanbrott i Sverige och vilka faktorer som ökar 

respektive minskar risken för att det inträffar. De fann att placeringsformen har stor betydelse för 

sammanbrottsrisken. Sammanbrott var ovanligast i släktinghem (17-25 procent) och på § 12-hem 

(18 procent). Sammanbrott förekom mest i familjehem (41-51 procent) och på enskilda HVB-

hem (52 procent). De fann också att tonåringar placerade på grund av kriminalitet, våldsamt 

beteende eller missbruk löpte större risk att sluta i sammanbrott än andra. (Vinnerljung, Sallnäs 

och Kyhle Westermark, 2001). Institutioner kan fungera som ett slags säkerhetsnät vid 

sammanbrott och kan ta emot de barn och ungdomar som inte kan bo hemma men är starkt 

bundna till sin biologiska familj och därför kan ha svårt att fungera i en ny familjemiljö, eller 

som av andra skäl vägrar att familjehemsplaceras. Syskonplaceringar kan också vara svårt att få 

till i familjehemsvården, då kan institution vara ett alternativ (Sallnäs, 2000). 

 

Vad säger forskningen om långsiktiga utfall av placeringar? 
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Det finns lite systematiserad kunskap om resultaten av institutionsbehandling, vilket innebär att 

många ungdomar placeras i behandlingsformer som man inte vet hur det långsiktiga utfallet blir 

(Andreassen, 2000). Enligt Andreassen har både internationella och nordiska undersökningar 

generellt visat på dåliga resultat, i synnerhet vad gäller ungdomar med beteendeproblem som 

tvångsplacerats. Bäst resultat uppnås med ungdomar med mindre allvarliga problem som 

fullföljer den vistelse som planerats. En faktor bakom dåliga resultat är den överföring 

(smittoeffekt) som ofta sker mellan ungdomar. För att undvika detta bör man separera dem och 

inrätta särskilda institutioner, menar Andreassen (2000). Även Andersson, Johansson och Hwang 

visar på forskning som visar att antisocialt beteende kan “smittas” mellan de placerade 

ungdomarna, och att man därför bör söka alternativ till institutionsplacering (Andersson, 

Johansson och Hwang, 2007). Enligt Andreassen kan beteendeförbättring uppnås under en 

institutionsvistelse, men ofta återkommer problemen efter utskrivningen. Ofta klarar inte 

institutionerna av ungdomarnas utåtagerande beteende och resultatet blir att ungdomar får flytta 

från den ena institutionen till den andra (Andreassen, 2000). 

 

I en studie av Knorth, Harder, Zandberg och Kendrick (2007) analyseras 110 meta-analyser som 

beskriver effekter av institutionsvård. Studiens största slutsats var att barn och unga förbättras 

psykosocialt efter att ha vistats i institutionsvård. Utifrån sina resultat kunde författarna även se 

att barn med utåtagerande problem verkade förbättras mer på institution än barn med introverta 

problem. De kunde även se att institutionsvård verkar ge bättre resultat när det inriktas på 

familjestöd eller behaviorism. När institutionsvård jämfördes med insatsen “hjälp i hemmet” 

verkade den också ge bättre resultat. Meta-analyserna som undersöktes visade dock främst 

effekter efter en kort tid. (Knorth, Harder, Zandberg och Kendrick, 2007). 

 

En bra placering? 

Enligt Courtney (1998) ska en placering vara så familjelik som möjligt, svara på barnets behov 

och ligga nära föräldrarnas hem. En behandlingsinriktad placering kan stämpla barnet som 

annorlunda jämfört med andra placerade barn, då en sådan placering endast sker om barnet har 

särskilda behov (Courtney, 1998). Jones menar att en placering ska vara temporär och att ett 

arbete ska påbörjas med föräldrarna så att barnet kan återvända hem och att ju längre ett barn är 



15 

 

placerat desto mindre är chansen att barnet kan återvända hem (Jones, 1993). Socialarbetare kan 

föreställa sig att äldre barn kan försvara sig på ett annat sätt än små barn och ingriper därför inte 

(Jones, 1993).  

 

Att motivera beslut om placering 

Enligt Backe-Hansen, försöker socialarbetare ofta rättfärdiga beslutet att placera ett barn utanför 

hemmet mer än andra förslag på insatser då det är en oönskad lösning. När det gäller yngre barn 

kan det vara ännu svårare att motivera insatsen eftersom de förlorar sin anknytningsperson. 

Beslut om att placera äldre barn motiveras oftast av att det är barnets egna beteende (Backe-

Hansen, 2003). 

 

I Backe- Hansens studie urskiljer hon två mönster för socialarbetare då de ska motivera 

placeringar utanför hemmet, trumfkort eller på “pussel”. Trumfkortsmotiveringarna 

kännetecknades av att stor vikt lades vid ett särskilt drag hos föräldern som till exempel 

missbruk. Handlade det istället om pussel, så var det olika tecken på brister i omsorgen som 

tillsammans motiverade beslutet om placering. Men de olika delarna i pussel-motiveringen 

kunde inte motivera en placering var och en för sig, utan var tvungna att kopplas samman, vilket 

gjordes ofta då det inte fanns något trumfkort möjligt. Backe-Hansen menar att pussel-

motiveringar är bättre då man förstår mer av barnets situation. Trumfkortsmotiveringar är 

visserligen lättare och föräldrarna behöver inte läsa så mycket om deras egna negativa 

karaktärsdrag, men en risk med trumfkort är att om de slutar vara trumfkort så finns inget motiv 

till placeringen (Backe-Hansen, 2003). 

 

Att välja placeringsform 

En studie från Kalifornien (Courtney, 1998) visar olika variabler som påverkar socialarbetarna 

när de ska välja typ av placeringsform. Courtney hade en hypotes om att socialarbetarna skulle 

vara mindre benägna att placera små barn i en mer institutionell miljö utan istället föredra 

fosterfamiljer eller släktingplaceringar. Han fann flera variablar med statistisk signifikans, ålder, 

funktionsnedsättningar, placeringshistorik och barnets beteende. Små barn var mindre troliga att 
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placeras på institution. En eller flera funktionsnedsättningar fördubblade chanserna att placeras 

på institution. Både om barnet varit placerat tidigare på en institution och om barnet hade ett eget 

beteende ökade också barnets chans att placeras på institution. Med tanke på att denna studie är 

från USA kan man ifrågasätta huruvida den är applicerbar i Europa. Studien kan dock vara viktig 

att ha med då den ger empiriskt stöd för att det finns en logik när socialarbetarna tar beslut. 

Courtneys studie visar även på att det finns ett samband mellan hur socialarbetarna uppfattar ett 

barns beteende och om socialarbetarna placerar barnet i en specialiserad miljö. Författaren har 

även kunnat se att socialarbetarna först placerar ett barn i en mer familjelik miljö innan man 

väljer mer intensiva och restriktiva förhållanden. Detta kan innebära att ett barn upplever flera 

sammanbrott i familjehemsplacering innan han/hon placeras på institution. (Courtney, 1998) 

 

Begränsningar i handlingsutrymmet 

Jones (1993) menar att brist på vägledning kan leda till att socialarbetare misslyckas med att 

skydda barn och familjer, då faktorer som till exempel ilska eller chock kan påverka 

beslutsprocessen. Mycket tyder även på att socialarbetare grundar beslut på praktisk erfarenhet 

och att de ofta är de enda som tar besluten i USA (Jones, 1993). Något som även påverkade 

socialarbetarnas arbete var organisatoriska faktorer, som arbetsbörda och hur många ärenden de 

får in under en viss dag. Socialarbetarna påbörjade lättare nya utredningar om de inte kände sig 

begränsade av resurser eller arbetsbörda. För att minska påverkan från enskilda socialarbetare, 

menar Jones att det kan vara bra om det är fler personer som tar besluten. Jones menar slutligen 

att placeringstiden skulle kunna minska om socialarbetarna har mer intensiv kontakt med 

familjer under placeringens första månader (Jones, 1993). 

 

Sammanfattning 

Institutionsvården i Sverige används främst för ungdomar som behöver mer kvalificerad vård. 

Forskning om familjehems- och institutionsvård visar på att det finns både för- och nackdelar 

med båda. I Sverige har kritik riktats mot de enskilda HVB-hemmen om att det är dålig insyn i 

vården och att de kan utnyttjas i ekonomiskt syfte. Vissa menar att institutioner kan ge bra 

resultat, särskilt när det gäller att förändra utåtagerande beteenden hos ungdomar, medan andra 
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menar att det kan finnas risker med institutioner. En sådan risk skulle till exempel kunna vara 

negativa smittoeffekter mellan ungdomar med beteendeproblem. Svensk forskning har också 

visat på att föräldrarelationen måste bibehållas för att en institutionsplacering för små barn inte 

ska vara skadlig. I Flandern är olika insatser ordnade efter barnens ålder och barn som är yngre 

än 13 år placeras oftare i familjehem än på institution. När barn placeras på institution är dock 

arbetet med föräldrarna avgörande för att vården ska vara effektiv. En internationell studie som 

jämförde statistik från bland annat Sverige och Belgien visade att fler små barn var placerade i 

familjehem än på institution. Enligt svenska forskare som till exempel Vinnerljung, slutar många 

tonårsplaceringar i sammanbrott, liknande forskning om Belgien har vi dock inte hittat.   

 

Det finns även risker med familjehemsplaceringar då det kan vara en osäker placering, menar 

andra forskare. Eftersom placeringar är ett stort ingripande i barns liv kan det vara svårt för 

socialarbetare att motivera insatsen. Forskning visar att olika faktorer som barnets ålder eller 

tidigare placeringar, kan ha betydelse när de ska motivera och välja vilken typ av placering som 

passar bäst för barnet. Det finns även en del organisatoriska förutsättningar som arbetsbelastning, 

som kan begränsa socialarbetarna i deras arbete.   

 

Teoretisk utgångspunkt 

I studien används en organisationsteoretisk utgångspunkt där begreppet handlingsutrymme är 

centralt. 

 

Handlingsutrymme 

Lipskys (1980) begrepp gräsrotsbyråkrat används ofta i forskning kring handlingsutrymme. En 

gräsrotsbyråkrat (street-level bureaucrats) är en offentligt anställd tjänsteman som har 

direktkontakt med medborgarna och en viss handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter. 

Yrkesgrupper som kan liknas med gräsrotsbyråkrater är till exempel poliser, lärare och 

socialarbetare (Lipsky, 1980). Gräsrotsbyråkraten ska representera organisationen och samtidigt 

tillgodose klienters intressen, och ges därför en möjlighet att välja hur de ska arbeta enligt 

organisations uppdrag. De arbetar ofta i komplicerade situationer där handlingsutrymmet behövs. 

Enligt Johansson (2007) innebär handlingsutrymmet en frihet att fatta beslut som kan påverka 
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den service klienten erhåller och en möjlighet för gräsrotsbyråkrater att göra egna bedömningar 

och ställningstaganden samt styra hur den slutgiltiga insatsen utformas. (Johansson, 2007). 

 

Hur handlingsutrymmet kan användas 

Enligt Svensson m.fl. (2008) påverkas handlingsutrymmet av professionella tolkningar, kunskap 

och interaktionen mellan socialarbetare och klient. Förändringar i samhället kan påverka 

specialiseringsgraden som i sin tur kan vidga eller minska organisationens ansvar (Johansson, 

2007). Hur socialarbetaren använder sin kunskapsbas kan bero på vilken kultur, normer och 

värderingar som råder på arbetsplatsen. En bred kunskapsbas kan bredda handlingsutrymmet, 

medan en svag kunskapsbas kan begränsa handlingsutrymmet (Svensson, m.fl., 2008). Enligt 

Svensson m.fl. formas yrkesrollen och handlingsutrymmet genom att socialarbetaren måste 

anpassa sig till de organisatioriska förutsättningarna inom den egna organisationen. 

Socialarbetaren socialiseras in genom att överta de värderingar och verklighetsuppfattningar som 

organisationen har och lär sig också att skilja mellan sina personliga värderingar och de krav som 

ställs från organisationen. Överordnade kan också ändra och förkasta socialarbetarens beslut, 

vilket denne måste förhålla sig till genom anpassning (Svensson, m.fl., 2008).  

 

Dimensioner som påverkar handlingsutrymmet 

Johansson (2007) menar att relationen mellan klient och gräsrotsbyråkrat kan beskrivas med 

hjälp av fem dimensioner som visar olika aspekter av hur organisationen styr relationen. 

Dimensionerna är regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseinriktning och 

avstånd (Johansson, 2007). Francesca Östberg (2010) tar upp dessa i sin avhandling men har 

även lagt till en sjätte, resurser.  

 

Regel-bundenhet är hur socialarbetaren förhåller sig till de regler som styr organisationen. 

Johansson menar att om regel-bundenheten tillämpas på ett strikt sätt kan det begränsa 

möjligheten att anpassa reglerna efter varje enskild klient, å andra sidan kan socialarbetarna 

skydda sig bakom reglerna när det gäller svåra beslut. Dock behandlas klienter lika, vilket kan 

öka rättssäkerheten och skydda svaga grupper. När socialarbetare arbetar med att utreda 

omhändertaganden av barn är likabehandling och rättsäkerhet viktigt, särskilt med tanke på 

insatsens inskränkande karaktär. En flexibel tillämpning av regel-bundenheten möjliggör att 
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situationsanpassa och tänja på reglerna. Med en sådan tillämpning kan man undvika byråkratins 

stelbenthet, men risken är istället att klientbehandlingen blir godtycklig och rättsosäkerheten ökar 

(Johansson, 2007; Östberg, 2010). 

 

Specialiseringsgrad innebär till vilken grad organisationen är specialiserad. Varje myndighet är 

tvungen att specialisera sig på grund av tids- och kompetensskäl. Hur snävt organisationen kan 

specialisera sig beror på arbetsuppgifterna (Johansson, 2007). I den sociala barnavården har 

familjerna olika typer av problem och det finns inget klart orsak-verkan-samband. Det kan därför 

vara svårt att passa in familjerna i väldigt snäva ramar (Östberg, 2010). I en verksamhet som har 

en mer homogen grupp kan det vara lättare att specialisera sig och använda mer standardiserade 

handläggningsverktyg (Johansson, 2007). 

 

Tid per ärende beror på specialiseringsgraden eftersom den avgör hur snabbt ärenden kan 

handläggas. Vid en snäv specialisering är behovet av information enklare och mer rutinartat, 

därför kan handläggningen gå snabbare. Kraven på omedelbar handläggning kan även påverka 

detta. Inflödet av ärenden kan regleras genom att till exempel låta andra delar av organisationen 

ta över vissa arbetsuppgifter (Johansson, 2007). Östberg menar att socialarbetare kan vara rädda 

för att göra prioriteringar bland klienterna, då det kan innebära att de missar de allvarligaste 

fallen. Ett sätt att reglera inflödet av ärenden skulle kunna vara att ha en mottagningsgrupp som 

tar emot mindre komplicerade fall eller att minska på kontrollen (Östberg, 2010). 

 

Intresseorientering beskriver utifrån vems intressen socialarbetaren arbetar och om betoningen 

ligger mer på service eller mer på kontroll. Ligger betoningen på service arbetar man efter 

klientens intressen, ligger däremot betoningen på kontroll arbetar man mer efter organisationens 

intresse eller allmänintresset. Kontroll innefattar även att se om klienten är berättigad till 

myndighetens service. Det finns en risk att kontrollen minskar då organisationen har en hög 

arbetsbelastning. (Johansson, 2007; Östberg, 2010) 

 

Avstånd handlar om närhet och varaktighet. Närhet behandlar vilken typ av kontakt klient och 

socialarbetare har. Ett stort avstånd dem emellan minskar informationsinhämtandet och klientens 

möjlighet att påverka servicen, men gör det även lättare för socialarbetaren att ge negativa 
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besked (Johansson, 2007). Varaktighet handlar om hur kontakten sett ut och Östberg menar att 

varaktighet och närhet visserligen är tidskrävande men möjliggör för en situationsanpassad 

klientservice (Östberg, 2010). 

 

Resurser och organisatoriska villkor, såsom ekonomiska resurser och insatsrepertoar, kan också 

påverka handlingsutrymmet för socialarbetare. Detta kan utöka eller begränsa 

handlingsutrymmet för socialarbetarna (Östberg, 2010). 

 

Reflektion kring teoretisk utgångspunkt 

Vår studie syftar som sagt till att undersöka vilken attityd svenska och belgiska socialsekreterare 

har till institutions- och familjehemsvård när det gäller vård för barn och unga.  I länderna ser de 

organisatoriska förutsättningarna för det sociala barnavårdsarbetet olika ut. Vilka värderingar en 

socialarbetare har påverkas av vilken kultur och kontext denne verkar i, samt vilket 

handlingsutrymme som finns. Därför anser vi att en analys av resultatet utifrån ett 

organisationsteoretiskt perspektiv med fokus på begreppet handlingsutrymme kan ge en 

fördjupad bild av socialarbetarnas attityd till institutions- och familjehemsvård när det gäller vård 

för barn och unga. I studien analyseras empirin utifrån Johanssons (2007) och Östbergs (2010) 

ovan nämnda dimensioner. 

 

En begränsning med vald teoretisk utgångspunkt är att perspektivet endast belyser 

socialarbetarnas attityd från ett organisatoriskt perspektiv. Andra teoretiska perspektiv hade 

kanske kunnat ge en bredare och djupare förståelse. Ett alternativ skulle kunna vara ett rättsligt 

perspektiv. Vad säger de olika ländernas lagtext och förarbeten om barnets bästa vid placeringar 

och hur förhåller socialarbetarna sig till det? Vi har dock valt denna teori då socialarbetares val 

av insats enligt forskning kan ha organisatoriska orsaker.  

Metod 

För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod. Kvalitativa intervjuer kan 

vara lämpligt om man vill uppnå djupa beskrivningar hos respondenterna och skapa förståelse 

utifrån intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Den halvstrukturerade 

intervjun liknar ett vardagssamtal, men som forskare har man ett syfte med att erhålla 
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intervjupersonernas beskrivningar av ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

konkretisera jämförelsen mellan de svenska och belgiska socialsekreterarna har vi använt oss av 

vinjetter. 

 

Vinjettstudier 

Vinjetter kan beskrivas som påhittade historier om hypotetiska personer som används för att 

fånga in, beskriva och analysera intervjupersoners reaktioner och värderingar (Soydan, Jergeby, 

Glad, Nybom & Williams, 2005). Vi har konstruerat sex olika fall där det beslutats om att barn 

ska placeras. Dessa fall delades upp i tre åldersgrupper, 0-6, 6-12, 12-18 år, då vi föreställde oss 

att ålder kan vara en variabel som påverkar socialarbetarnas val. I samtliga fall var brister hos 

föräldern, sexuella övergrepp eller fysisk misshandel orsak till placeringen. Intervjuerna var 

tematiskt öppna till sin karaktär utifrån Aspers (2007) beskrivning med öppna frågeställningar 

som möjliggjorde för intervjupersonerna att svara och reflektera fritt kring vinjetterna. Till varje 

vinjett finns några underfrågor som har fungerat som en checklista för samtalet då vi ville kunna 

prata relativt fritt kring det påhittade fallet. Syftet med vår studie var som sagt att undersöka 

vilken attityd svenska och belgiska socialarbetare har till institutionsvård och fosterhemsvård när 

det gäller vård för barn och unga, och genom att använda oss av vinjetter kunde vi se mer 

konkret hur socialarbetarna i vår studie resonerade kring att placera barn på institution och i 

fosterhem. När vi skulle konstruera påhittade fall inspirerades vi av erfarenheter från praktiken 

och arbete för att det skulle vara så verklighetstroget som möjligt och rimligt för en placering 

utanför hemmet. Vi tog inspiration från andra vinjettstudier, exempelvis Christopherson (1998), 

för att se hur en vinjett kan se ut. Vi valde åldergruppen 0-18 år för att kunna jämföra svaren mer 

efter ålder.  

För exempel på hur man kan använda vinjetter i komparativa studier, se Christopherson (1998) 

och Nybom (2005).  

 

Komparativ studie 

Jämförelser kan leda till en djupare förståelse för det egna systemet och att det går att göra på 

andra sätt. Hetherington (2006) beskriver tre stadier då man vill lära från skillnader: beskrivning, 
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jämförelse och reflektion. Dessa tre stadier anser vi kommer att genomsyra vår studie. 

Hetherington (2006) menar även att jämförelser kräver förståelse för de båda system man vill 

jämföra, varav det ena är känt och det andra okänt. 

 

Urval 

De svenska intervjupersonerna i vår studie är alla kvinnor i åldern mellan 25-55 år och arbetar 

som familjeutredare på olika socialtjänstkontor i Stockholmsområdet. De belgiska 

intervjupersonerna i vår studie är tre kvinnor och en man, alla i åldern mellan 28-45 år, som 

arbetar på samma Socialtjänstkontor. Då det var svårt att få tag på intervjupersoner i både 

Sverige och Belgien har vi använt oss utav ett bekvämlighetsurval och valt de första tillgängliga 

socialarbetarna (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Genomförande  

I vår studie delade vi upp ansvaret om att intervjua efter språkkunskaper. Catharina kontaktade 

och intervjuade ensam de svenska socialarbetarna. Eftersom Lovisa kan franska och har 

kontakter i Belgien ansvarade hon för de belgiska intervjuerna. Via sin praktikplats i Bryssel fick 

Lovisa kontaktuppgifter till en ansvarig på SAJ och efter ett telefonsamtal med honom ville han 

gärna ställa upp och de bestämde ett ungefärligt datum. Han tillfrågade tre andra anställda på 

samma arbetsplats, som sedan ville medverka. På så sätt kunde Lovisa åka till Bryssel och 

genomföra alla fyra belgiska intervjuer på samma dag. Den första intervjupersonen hade jourtid 

under intervjutillfället vilket ledde till avbrott vid tre tillfällen av andra anställda. Detta utgjorde 

dock inget hinder då det rörde sig om korta avbrott. 

 

Vi kontaktade ett tjugotal socialtjänstkontor i Stockholmsområdet via telefon och skickade ett 

informationsbrev via email. Detta ledde till att vi fick två intervjupersoner. Därefter vände sig 

Catharina till bekanta varpå hon fick tag i en tredje intervjuperson som gärna ville medverka i 

studien. Det var också via henne som vi fick tag på en fjärde intervjuperson vilket gjorde att 

Catharina kunde genomföra två intervjuer på samma arbetsplats. Samtliga intervjuer i studien 

genomfördes enskilt på socialarbetarnas arbetsplatser och tog mellan 35-90 minuter att 
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genomföra. Innan intervjuerna informerade vi om att det är en komparativ studie, frivilligt att 

delta, anonymitet, vad som skulle hända med materialet och frågade om intervjun fick spelas in 

på en diktafon.  

 

Bearbetning av materialet 

Intervjuerna har transkriberats av den som genomfört intervjun och vi har sedan läst igenom 

varandras. Eftersom Lovisa har intervjuat på franska har hon under själva transkriberingen 

översatt direkt från franska till svenska så att Catharina också har kunnat ta del av materialet. 

Lovisa använde sig lexikon och synonymböcker, både i bokform och på internet, som hjälpmedel 

vid översättning från franska till svenska. Vi skrev ut orden och upprepningar av ord ordagrant 

men valde att inte skriva dit hummanden för att göra texten mer tillgänglig (Kvale & Brinkmann, 

2009). Själva bearbetningen av materialet genomfördes med en komparativ ansats. Efter att 

intervjuerna transkriberats lästes alla igenom enskilt och vi gick systematiskt igenom svaren 

under varje vinjett. Sedan försökte vi sortera ut vilka likheter och skillnader som fanns mellan de 

belgiska och svenska intervjupersonernas svar och vilka andra resultat som kommit fram i 

undersökningen. Resultatet analyserades sedan genom att relatera empirin till de valda teorierna 

men även i viss mån till tidigare forskning. 

 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida man undersöker det man avser att undersöka och reliabilitet 

handlar om genomskinlighet och om någon annan skulle kunna genomföra studien med samma 

instrument och få samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom intervjupersonerna 

pratar olika språk har vi översatt våra vinjetter och frågor. Detta har också ställt höga krav på den 

av oss som behärskar franska. Uttryck och begrepp kan ha olika betydelse på de olika språken 

vilket har gjort det svårt för oss vid översättningen av vinjetter och empirin. Hur vinjetterna 

översattes och vilka ord som användes kan ha påverkat hur intervjupersonerna uppfattade frågan. 

Skulle någon annan översätta samma vinjett kanske andra synonymer hade valts, vilket kan 

påverka reliabiliteten. Validiteten kan ha påverkats framförallt vid översättandet av intervjuerna 

då innebörden kan ha förändrats beroende av ordval. Vi har dock försökt att översätta så 
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noggrant som möjligt och då vi inte kunnat finna en exakt synonym har vi istället skrivit dit flera. 

Vid genomgången av materialet har vi diskuterat eventuella missförstånd på grund av 

översättningen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan man göra en reliabilitetskontroll genom 

att båda forskarna transkriberar samma intervju, men det har inte varit möjligt i detta fall på 

grund av språket.  

 

Lovisa har arbetat och gjort sin praktik i Belgien och Catharina har gjort sin praktik på en 

familjeresursenhet i Sverige, vilket naturligtvis kan ha påverkat förförståelsen. Dock anser vi att 

detta inte är något som har påverkat studien negativt utan tvärtom då det har gjort det möjligt för 

oss att väga för- och nackdelar mellan länderna. Frågan om man ska placera barn på institution 

eller familjehem är omdiskuterad och ingen av oss har en bestämd uppfattning om vad som är 

bäst, det är inte heller vårt syfte att svara på det.  

 

Generaliserbarhet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bygger ofta kvalitativa undersökningar på för få 

undersökningspersoner för att kunna generaliseras. Vi gör inga anspråk på att generalisera våra 

resultat till en större målgrupp i varken Belgien eller Sverige. Dock kan vår studie ge en inblick i 

hur belgiska och svenska socialarbetare ser på institutions- och familjehemsvård, vilket i sig kan 

väcka nya frågor som kan utgöra grunden för vidare studier.  

 

Etiska övervägningar 

En viktig övervägning är att se till vilka konsekvenser medverkan i studien kan få för 

intervjupersonerna och för den större grupp de representerar (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

minimera risken för att intervjupersonerna ska påverkas negativt av sitt deltagande i studien och 

för att de ska känna sig fria att säga vad de tycker, har vi valt att inte nämna någon av 

intervjupersonerna vid namn. Den enda av intervjupersonerna som skulle kunna pekas ut är den 

enda som är man. Han har dock sagt att vi får skriva hans namn och att han står för det han sa 

under intervjun, så vi ser det inte som ett etiskt problem. Innan intervjuerna informerades alla 

intervjupersonerna om konfidentialitet och samtycke och de gav alla sitt medgivande.  
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Social önskvärdhet 

Internationell forskning har visat att de nordiska länderna, däribland Sverige, har hög status vad 

gäller det sociala arbetet med familjer och barn (Forsberg & Kröger, 2010). Eftersom vi är från 

Sverige och intervjuar belgiska socialarbetare om deras arbete kan detta påverka 

intervjupersonernas svar. Vi har varit tydliga med, både mot svenska och belgiska 

intervjupersoner, att vi inte vill jämföra och bedöma vad som är dåligt respektive bra med deras 

svar. Vi har jämfört deras syn på institutioner och familjehem och vilka likheter och skillnader 

som fanns. Eftersom vi hade berättat om vad studien skulle handla om innan intervjun finns det 

givetvis en risk att de hade läst på eller dylikt. En del av intervjuerna genomfördes i direkt 

anslutning till att intervjupersonen tillfrågats vilket kan ha gett både positiva och negativa 

effekter. Vi påpekade innan intervjuerna att de inte skulle känna att det fanns några rätta eller 

förväntade svar just för att minska risken för social önskvärdhet i svaren (Kvale & Brinkmann, 

2010).  

 

Metoddiskussion  

En kvalitativ metod lämpar sig för vår studie då vi kan fråga om det är något vi inte har förstått 

(även språkligt) och detsamma gäller intervjupersonerna. Att använda sig av en komparativ 

metod är givetvis inte utan svårigheter. Hetherington menar att det kan vara svårt att avgöra om 

likheter och skillnader faktisk är likheter och skillnader, då det dessutom tillkommer en språklig 

faktor. Det engelska uttrycket “foster” vilket vi använder i termen “foster family” har en lång 

historia. Den franska termen för fosterfamilj “Famille d’acceuil” betyder “en familj som 

välkomnar barnet” och i Sverige används begreppet familjehem (Hetherington, 2006). När två 

länder jämförs är det viktigt att beskriva varje lands kontext. Det har dock inte varit möjligt att ge 

en heltäckande beskrivning av kontexten, detta har inte heller varit rimligt inom ramen för en c-

uppsats. 

 

Resultat 
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Vår studie är baserad på åtta intervjuer med socialarbetare från Belgien och Sverige. Under 

intervjutillfällena ställde vi frågor utifrån sex olika vinjetter (Bilaga 1), som är uppdelade i tre 

åldersgrupper, 0-6 år, 6-12 år och 12-18 år. Vi har här valt att beskriva intervjupersonernas 

resonemang kring vinjetterna utifrån de tre åldersgrupperna. Under varje åldersgrupp redovisas 

resultaten utifrån intervjupersonernas, först de svenska och sedan de belgiska, resonemang. 

Sedan följer en summering av vilka likheter och skillnader vi har kunnat utläsa. Efter de tre 

åldersgrupperna följer ett stycke med de resultat vi har kunnat se men som inte låter sig sorteras 

in i en viss åldersgrupp. Detta har vi döpt till “annat resultat”. 

 

Åldersgrupp 0-6 år: 

1. Eric 

Eric är 2 år gammal och bor med sin mamma. Mamman är ensamstående och har 

alkoholproblem. Hon ska nu in på avvänjning. Du anser att Eric bör placeras under tiden och du 

tror att det handlar om ca 6 månader. /.../ 

 

2. Samira 

Samira är 5 år och bor med sin mamma och hennes sambo. /.../ Er utredning har visat att 

mammans sambo förgripit sig sexuellt på Samira och hon ska nu placeras. Samira är i behov att 

speciell vård och terapi och du tror att hon antagligen kommer att vara placerad i flera år. 

 

De svenska intervjupersonerna (S1, S2, S3 och S4) 

Alla de svenska intervjupersonerna skulle placera dessa barn i familjehem. Flera uttryckte att det 

inte finns institutioner för små barn i Sverige, trots att det faktiskt finns. Intervjupersonernas svar 

innefattade tankar om familjehem som en tryggare, intimare lösning som är mer lik en familj och 

en ”normal” familjeuppväxt. Genomgående svarade intervjupersonerna att de inte skulle placera 

små barn på institution och hänvisade till forskning om negativa resultat av placeringar och 

institutioner. Enligt intervjupersonerna visar forskningen på att det inte går så bra för barn som 

varit ”instängda” på institution. 

 

S3: Ja, för det första en två-åring skulle jag ju aldrig placera på en institution. 
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S1: /…/ det nästan finns inte några institutioner för ensamma, små barn i Stockholmsområdet 

faktiskt. 

 

Ett problem med institutioner är personalombytena, menade intervjupersonerna. Ett barn på en 

institution har inte samma trygghet som någon som placerats i en familj där det finns en mamma 

och en pappa. Intervjuperson S2 menade att hon har en fördom om att en placering på en 

institution inte skulle bli bra och att det skulle vara lättare för ett barn att få en bra relation till två 

familjehemsföräldrar än till personal på en institution. 

 

S2: Institution, personalen där kanske är olika, sjuka, det byts. Det blir inte samma trygghet tror 

jag. 

 

Flera av intervjupersonerna beskrev dock att det finns positiva saker med institutioner, som till 

exempel att det kan finnas professionell och specialiserad personal. Några tog även upp att de 

först skulle se om det fanns någon lösning i barnets nätverk, innan de letade efter ett familjehem. 

Vad gäller vinjett två, menade några av intervjupersonerna att det kan finnas problem med att 

placera barnet hos en släkting. De menade att det kan vara svårt för en släkting att säga nej till 

föräldern och att det kan vara lättare för dem att förneka det som hänt och vilja ”tysta” barnet. 

Vissa släktingar kan dock vara ett stort stöd för barnet och släktingplaceringar en viktig 

skyddsfaktor så att barnet behåller sina rötter. En intervjuperson menade att det även inom 

familjehem finns en viss osäkerhet, då de arbetar på uppdrag som kan avslutas. Det är viktigt att 

familjehemsföräldrarna får handledning och är medvetna om att de arbetar på uppdrag, att det 

inte är deras egna barn och att de måste samarbeta med föräldrarna. 

 

Något som hade betydelse för att välja vilket familjehem barnet skulle bo på var matchningen 

mellan barnet och det aktuella familjehemmet. Det var viktigt för intervjupersonerna att barnet 

och familjehemsföräldrarna skulle tycka om varandra och funka ihop. Alla fyra var överens om 

att syskon skulle placeras tillsammans, om detta dock inte var möjligt skulle det tydligt 

framkomma i båda syskonens vårdplan att barnen skulle bo nära och ha kontakt med varandra. 
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De belgiska intervjupersonerna (B1, B2, B3 och B4) 

Bland de belgiska intervjupersonerna varierade svaren vad gäller vinjett ett. Intervjuperson B4 

valde att placera barnet på institution. Hon menade att i och med den korta tiden skulle det vara 

mer uppslitande för barnet om han skulle placeras i en familj och sen tas därifrån efter sex 

månader. Intervjuperson B2 sa däremot att hon med hänsyn till barnets ringa ålder skulle välja ett 

familjehem. Vad gäller vinjett två sa B2 att med tanke på barnets ålder och det hon har varit med 

om skulle det idealiska vara ett familjehem. Innan de valde institution skulle dock alla fyra 

intervjupersonerna söka en lösning inom nätverket. Intervjuperson B3 menade att det finns en 

slags ordning när man väljer var barn ska placeras. Först i nätverket och sedan någon annan 

lösning, som en institution. Intervjuperson B1 resonerade på ett liknande sätt. 

 

B1: Så finns det ingen lösning i fosterfamilj, då vänder vi oss tillslut till en institution./…/Så 

institution kommer alltid som sista utväg. /…/ Naturligtvis, om vi går mot en institution, att vi 

väljer en institution specialiserad på små barn. 

 

Något som hade betydelse när de skulle välja placeringsform var föräldrarnas önskemål. Flera av 

dem tog upp att om en förälder motsatte sig till familjehemsplacering skulle de placera på en 

institution, eftersom de inte hade något annat val, då de inte kan tvinga på någon en insats. De 

menade att det kan vara svårt för en förälder att acceptera ett utomstående familjehem då det 

innebär att någon annan kan tillgodose barnets behov när de själva inte klarar av det. 

Intervjuperson B3 berättade att hon aldrig behövt placera ett barn i ett familjehem utanför 

nätverket utan har oftare använt sig av institutioner. 

 

På frågan om vad en bra placering skulle vara för ett barn 0-6 år menade intervjuperson B2 att 

det idealiska skulle vara ett familjehem då ett så litet barn behöver en ”kärna”.  Intervjuperson 

B1 tyckte att familjehem är bättre för små barn än institutioner och att man mår bättre i en familj. 

Intervjuperson B3 menade att hon skulle ha lättare att överväga ett familjehem för ett litet barn 

än för äldre barn. Intervjuperson B4:s svar skiljde sig lite från de andras och sa att en bra 

placering är där barnet blir väl omhändertaget och hittar ett nytt hem och kärlek, vilket kan vara 

både på en institution och i ett familjehem. Något som flera av intervjupersonerna menade har 

betydelse för vilken placering de valde är barnets ålder, personlighet och barnets behov. 



29 

 

 

B4: Vi börjar lära känna institutionerna. Om ett barn har den personligheten så vet vi att barnet 

inte skulle må bra på den institutionen. 

 

När det är en syskonskara så försökte intervjupersonerna hålla ihop dem och placera dem 

tillsammans. Detta är dock inte alltid möjligt, enligt intervjupersonerna, då de har ont om lediga 

platser både när det gäller institution och familjehem och de tvingas att dela på dem. 

 

B3: Nu vet vi att det inte finns någon plats i sektorn och ibland är vi tvungna att låta en placeras 

och den andra efteråt och ibland på olika platser. 

 

Summering av likheter och skillnader i åldersgrupp 0-6 år 

Alla de svenska intervjupersonerna valde att placera på familjehem, flera av dem menade att det 

inte finns några institutioner för små barn i Sverige. De flesta av de belgiska intervjupersonerna 

föredrog, precis som de svenska intervjupersonerna, en familjehemsplacering men valde en 

institution om det inte fanns någon familj tillgänglig. Här går att se en stor skillnad, då valet av 

placering i Belgien verkar bero mycket på tillgängligheten. Det verkar varken finnas många 

familjehem att tillgå eller lediga platser på institutioner, varpå intervjupersonerna i Belgien tar 

den första plats de får. De svenska intervjupersonerna menade att man inte placerar små barn på 

institution och hänvisar till forskning om negativa effekter. 

Eftersom de belgiska intervjupersonerna endast arbetar med samtycke från föräldrarna får detta 

stor betydelse när de ska välja placeringsform, något som inte har samma betydelse för de 

svenska. 

En likhet mellan intervjupersonernas svar är att barnets personlighet och behov är viktiga när 

man ska välja var barnet ska placeras. De svenska intervjupersonerna tyckte att matchningen 

mellan barn och familjehem är väldigt betydelsefull och de belgiska intervjupersonerna påtalade 

vikten av att ett barn passar på en viss institution. Att syskon ska hållas ihop är en annan likhet 

som går att utläsa. 

 

Åldersgrupp 6-12 år 
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3. Anna 

Anna, 8 år, bor med sin mamma, pappa och 5-åriga bror Martin. Familjen är tidigare känd hos 

Socialtjänsten och har under en längre tid fått olika insatser för att stärka föräldrarnas 

förmågor att ta hand om sina barn. Dessa verkar dock inte ha fungerat. Man misstänker att 

föräldrarna har förståndshandikapp som inte gör det möjligt för dem att förändra situationen. 

/.../ Du anser att båda barnen bör placeras och med tanke på det arbete som tidigare lagts ned 

på familjen tror du att placeringen kommer att bli långvarig. /.../ 

 

4. Dimitri 

Dimitri är 11 år. Han har koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet vilket gör att han har det 

mycket svårt i skolan. Dimitri bor med sin mamma och hennes sambo som båda har problem 

med droger och alkohol. När sambon är berusad slår han mamman och även Dimitri. /.../ 

Dimitri ska nu placeras och det kan handla om en placering 1-2 år. Du har hört talas om en 

institution (hvb-hem) som är specialiserad på barn med hyperaktivitet och 

koncentrationssvårigheter. Detta boende ligger långt ute på landet. Som alternativ till detta 

boende finns ett enskilt (privatägt) hvb-hem som inte har någon speciell inriktning men som 

ligger nära Dimitris mamma och skola. 

 

De svenska intervjupersonerna (S1, S2, S3 och S4) 

Vad gäller vinjett tre betonade samtliga intervjupersoner hur viktigt det är att hålla ihop 

syskonen. Att slita isär syskonen blir ett dubbelt trauma, menade intervjuperson S4, och barn i 

utsatta familjer känner ofta ansvar för de yngre syskonen. Både intervjupersonerna S1, S3 och S4 

menade att de skulle fortsätta att leta tills de hittar ett boende för båda. Intervjuperson S1 tyckte 

att syskonen kan placeras i jourfamiljer tills hon hittar ett familjehem för båda två eller två 

familjehem nära varandra. Men intervjuperson S2 menade att om man inte hittar ett hem för båda 

så får de hamna på olika boenden ändå. Hon menar dock att syskonens relation bör främjas. 

 

S2: Det ska liksom stå tydligt att de skall upprätthålla kontakten med varandra och träffas. Men 

jag skulle försöka att hitta ett hem där båda kunde bo, går det inte så går det inte. Ja, det är väl 

viktigare att de inte bor kvar i den hemma-situationen. 
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Intervjuperson S3 resonerade att placeringen kan bli en uppväxtplacering och att det är viktigt att 

hitta en familj som kan ta hand om syskonen och kanske så småningom ta över vårdnaden. Vad 

gäller den fjärde vinjetten sa intervjuperson S1 att pojken behöver en specialskola varpå den 

inriktade institutionen skulle kunna passa. Intervjuperson S3 skulle helst placera barnet 

tillsammans med mamman eller välja den specialiserade institutionen, då de kan utreda om han 

har en diagnos. Även intervjuperson S4 valde det specialiserade HVB-hemmet, men helst av allt 

hade hon valt ett familjehem. 

 

S4: Så det ska mycket till att man sätter ett barn på institution. Det är nästan så att det, då är vi 

inne på att den ska vara en fara för sig själv tänker jag lite, innan man väljer ett HVB-hem. Du 

är suicidal eller att du slåss, du är utåtagerande. 

 

Intervjuperson S2 skulle välja att placera barnet i ett familjehem. Hon skulle inte placera barnet 

på ett HVB-hem då hon har hört hur andra barn har blivit påverkade av andra barn med grövre 

problem. 

 

S2: /.../ ska han då helt plötsligt hamna på en institution där det finns jättemycket läskiga, liksom 

småkriminella killar som röker på. /…/ HVB är alldeles för grovt för honom, han har aldrig gjort 

någonting för att förtjäna att hamna på ett HVB-hem. Hans beteende behöver inte ändras. Han 

behöver hjälp och stöd, kärlek och anknytning. 

 

När det gäller vad som kan ha betydelse när man väljer placering för barn i åldern 6-12 år, tog 

intervjupersonerna upp olika saker, till exempel menade S3 att det är viktigt att det finns 

jämnåriga till barnet eftersom det inte är lämpligt att placera en 11-åring med tonåringar. Hon 

menade dessutom att det även beror på vad barnet har för behov. 

 

S3: För att om Dimitri nu har haft de här förhållandena då kanske han behöver komma till en 

familj där de har extra mycket tid med honom. 

 

Även intervjuperson S1 pratade om betydelsen av att familjen kan bemöta barnets behov. Hon 

menade att matchningen och närheten till barnets nätverk och skola är viktig. Om barnet får rätt 
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hjälp och det finns ett samarbete med barnets mamma, vilket hon menade att de flesta 

institutioner har, så brukar resultatet bli bra. Intervjuperson S3 tog upp att risker med placering 

kan vara att barnet tappar anknytningen med föräldrarna och sina rötter. Till skillnad från 

intervjuperson S1 menade intervjuperson S4 att alla institutioner inte har ett familjearbete och att 

det kan vara en risk när placeringen avslutas och barnet ska tillbaka hem. Om institutionen inte 

arbetat med föräldrarna under placeringstiden kommer läget hemma att vara oförändrat. 

 

När vi frågade intervjuperson S2 vad som kan ha betydelse för att välja placering svarade hon att 

om det är barnets egna beteende då hon skulle välja ett HVB-hem, och en familjehemsplacering 

om det är föräldrarnas beteende som är orsaken till placeringen. Dock menar hon att om den 

unge har kriminellt beteende går det att familjehemsplacera, men det kan vara svårt för ett 

familjehem att hantera. I sådana fall kan det vara bättre att placera på en institution som har 

lättare att hålla koll på barnet. 

 

S2: På en institution kan flickor inte sälja sig eller åka och köpa droger på plattan. Personalen 

kan hålla koll, inte fosterföräldrarna. 

 

De belgiska intervjupersonerna (B1, B2, B3 och B4) 

När det gäller vinjett tre skulle flera av de belgiska intervjupersonerna först söka efter lösningar i 

hemmet, till exempel hemtjänst eller en service som kan visa föräldrarna hur de ska ta hand om 

sina barn, innan de valde att placera barnen. Intervjuperson B1 menade till exempel att intensiva 

insatser i hemmet kan vara en lösning, åtminstone under tiden som de letar efter en plats för 

barnen. När de försökt allt och ingenting fungerat då skulle de vara tvungna att placera och dela 

upp syskonen, menade intervjuperson B4. Intervjuperson B1 berättade att det är ovanligt att det 

finns familjehem som tar emot två barn och att syskonen därför troligtvis skulle placeras på 

institution. Intervjuperson B2 tänkte att ett familjehem skulle vara gynnsamt för det yngsta 

barnet, men att hon inte ville dela upp barnen. Hon menade att det redan är smärtsamt för barnen 

att lämna sitt hem och att separera på syskonen skulle göra det ännu värre för barnen. 

Intervjuperson B3 tog upp att det kan vara komplicerat att placera syskon eftersom det är väldigt 

ont om platser på både institution och fosterhem i Belgien. 
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B3: Fallet med syskonskaror och placering är extremt komplicerat. Eftersom sektorn är tilltäppt. 

Att redan få in en är inte enkelt. /.../ där institutionerna säger mig “Ja, jag har bara plats för en. 

Om sex månader. Men för de andra är jag inte säker”. 

 

Alla intervjupersonerna var överens om att syskonen i vinjett 3 skulle placeras på institution och 

eventuellt på olika institutioner till en början. Men de skulle verkligen försöka att diskutera med 

alla inblandade för att hitta den bästa lösningen och arbeta för att barnen ska få vara tillsammans. 

När det gäller vinjett fyra skulle de flesta intervjupersonerna välja den specialiserade 

institutionen med tanke på barnets egna problematik. Flera av dem menade att det inte har 

betydelse att den specialiserade institutionen inte ligger nära hemmet, utan att man måste välja 

vad som är bäst för barnet och inte vad som är enklast för föräldrarna. 

 

B2: Det är, det är inte upp till barnen... Så jag tror att föräldrarna kan vara ansvariga också och 

mycket väl ta tåget. Och Belgien är ju /.../det är ett litet land. 

 

Intervjuperson B4 sa till skillnad från de andra att hon skulle välja institutionen nära hemmet och 

ge barnet specialiserad hjälp utanför institutionen. Skulle institutionen dock inte klara av att 

hantera barnets beteende skulle hon välja den specialiserade institutionen. Alla intervjupersoner 

var dock överens om att en familjehemsplacering inte skulle vara lämpligt med tanke på barnets 

ålder och problematik, som stort begränsar antalet möjliga familjehem. Intervjuperson B1 

preciserade att familjehem inte är utbildade personer och att ta hand om ett hyperaktivt barn är 

svårare än att ta hand om ett barn som varit med om svårigheter utan egen problematik. 

 

B1: 11 år är mycket svårt. Jag skulle säga ända till 6-8 år är det möjligt. Efter det... Jag känner 

inte till någon utomstående fosterfamilj /.../ som skulle acceptera ett barn i den åldern. /.../ hans 

enda chanser att hamna i en fosterfamilj är återigen hos bekanta. /.../ Det är sant att från och 

med tonåren kan man glömma fosterfamiljer /.../ Det finns ingen kvar som tar dem. 

 

B3: Man kan till och med säga att det finns mer möjligheter för vanliga barn, än för barn som 

troligen har störningar till den graden. Så då är det inte enkelt. 
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Om barnet i vinjett fyra hade haft ett syskon skulle de flesta intervjupersonerna valt att separera 

dem om det bara är ett av syskonen som har egen problematik. Däremot menade till exempel 

intervjuperson B1 att han skulle försöka hitta institutioner som ligger nära varandra så att barnen 

kan ses så ofta som möjligt. 

 

När vi frågade intervjupersonerna vad de anser att en bra placering för barn 6-12 år är, svarade 

intervjuperson B2 att vid just den åldern skulle nog familjehem vara det bästa. Hon tillade dock 

att från 12 års ålder skulle hon överväga att placera på en institution, främst för att det sällan 

finns familjehem som tar emot äldre barn, men idealet skulle fortfarande vara familjehem. 

Intervjuperson B4 menade att det är lättare att placera små barn i familjehem än äldre barn 

eftersom familjehemmen ofta föredrar att ta emot yngre barn. För henne var idealet för en bra 

placering att barnet mår bra men även att föräldrarna är nöjda med den valda institutionen då det 

hjälper dem att samarbete bättre. Det hon ansåg spelade roll när hon ska välja typ av placering är 

barnets ålder och personlighet. Även intervjuperson B1 menade att barnet personlighet spelar 

roll, då barnet vid 6-12 år redan utvecklat sin personlighet och därmed kan ha egna behov och 

önskemål som man i så fall måste ta hänsyn till. 

 

B1: så vi ska verkligen försöka att hitta en struktur som passar honom bäst. /.../ Det finns 

institutioner som tar emot 40-50 barn. Om vi vet att barnet som vi tar hand om upplever det 

dåligt att befinna sig i en stor grupp, ska vi hellre hitta en liten familjestruktur med max 10 barn. 

/.../ Men nu så, sektorns verkligen gör så att det inte alltid finns den plats vi vill, där vi vill. 

 

Intervjuperson B2 pratade om vad resultaten med placeringar är. Hon menade att hon har kunnat 

se att det generellt blir ett bra resultat när barnen är placerade i familjehem. För att uppnå bästa 

resultat sa hon fortsättningsvis att det är bra för barnet att ha kontakt med sina biologiska 

föräldrar och att de inte ska åsidosättas utan få fortsätta att vara mamma och pappa. 

Intervjuperson B2 menade även, på tal om risker att barn som lever tillsammans med många 

andra barn kan påverkas negativt av andra äldre barn. 

 

Summering av likheter och skillnader i åldersgrupp 6-12 år 
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De svenska intervjupersonerna skulle välja att placera barnen i vinjett tre och fyra i familjehem. 

De diskuterade kring ett eventuellt HVB-hem för pojken i vinjett fyra där han skulle kunna få 

hjälp med sin skolproblematik men att det beror på om pojken har ett utåtagerande beteende eller 

inte. De menade även att det krävs mycket för att han ska hamna där. De belgiska 

intervjupersonerna skulle dock välja den specialiserade institutionen, då de ansåg detta vara bäst 

för barnet. De menade även att en familjehemsplacering inte är särskilt lämpligt vad gäller 

barnets problematik och ålder, även om en familjehemsplacering i regel är bättre för så små barn. 

De belgiska intervjupersonerna menade fortsättningsvis att många familjehem inte tar emot barn 

i denna ålder. 

 

En likhet mellan de två ländernas intervjupersoner är att de såg det som en dubbelt trauma för 

barnen om man delar på syskon. Både de svenska och de belgiska intervjupersonerna skulle 

arbeta för att barnen ska få vara tillsammans och om detta inte skulle vara möjligt skulle flera av 

dem välja att placera dem så nära som möjligt och se till att syskonen har kontakt med varandra. 

En av de svenska intervjupersonerna talade om att hitta en placering där familjehemsföräldrarna 

eventuellt kan ta över vårdnaden så småningom. Detta skiljer sig starkt från en av de belgiska 

intervjupersonernas uppfattning av de biologiska föräldrarnas roll i placeringen. Hon menade att 

för bästa resultat ska inte de biologiska föräldrarna åsidosättas. En till likhet som går är se utifrån 

resultatet är att alla intervjupersoner oberoende land tog upp att det finns risker med placeringar 

på institution, då barn kan påverkas negativt av andra barn. 

 

Åldersgrupp 12-18 år 

5. Marie 

Marie som är 13 år bor med sin mamma och pappa. Maries pappa har utnyttjat henne sexuellt. 

Trots att utredningen visar detta, så säger mamman att hon inte tänker lämna honom. Du anser 

därför att Marie bör placeras. Du misstänker att det kommer att handla om en relativt lång 

placering och att Marie är i behov av stöd eller terapi. 

 

6. Ali 
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Ali är 15 år och bor med sina föräldrar och tre yngre syskon. Alis lärare har kontaktat 

socialtjänsten eftersom Ali har väldigt mycket frånvaro. /.../ Utredningen visar på att det är Alis 

pappa som slagit honom då Ali inte lyssnar eller gör som pappan vill. Ali ska nu placeras. Du 

tror inte att placeringen kommer att bli särskilt långvarig. 

 

De svenska intervjupersonerna (S1, S2, S3 och S4) 

Vad gäller vinjett fem skulle alla de svenska intervjupersonerna välja en familjehemsplacering 

för barnet och låta barnet gå till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

 

S4: Ett barn som har blivit utsatt för sexuella övergrepp ska hamna i familjehem, inte på 

institution. Dom behöver ju mänsklighet och /.../ ha en... manlig vuxen som man knyter an till 

och inte 13 som går på schema. 

 

S2: Här skulle jag säga fosterhem, hon ska på BUP /.../ där dom är specialiserade på sexuella 

övergrepp. /.../ Marie ska inte vara på en institution, hon behöver tryggade hemförhållanden. 

 

Intervjuperson S1 kände inte till några speciella institutioner som arbetar med utsatta flickor. Om 

barnet skulle må väldigt dåligt kan det vara svårt för familjehemsföräldrarna att hantera, menade 

hon. Intervjuperson S3 tänkte på ett liknande sätt och menade att man kan börja med att placera 

barnet på ett behandlingshem, då situationen kanske är för komplex för ett familjehem. Hon 

kände också till institutioner och behandlingshem som skulle kunna vara aktuella. Enligt 

intervjuperson S4 kunde det vara svårt med en nätverksplacering, då nätverket kan vara färgat i 

sina uppfattningar om situationen. I det här fallet, menade hon, krävs det någon som tror på 

barnet och inte ursäktar den som begått handlingen. Detta gör även att det är svårt att säga om ett 

familjehem eller ett HVB-hem passar bäst, då det beror på vilket familjehem och vilket HVB-

hem det handlar om, menade hon. 

 

I vinjett sex skulle intervjuperson S2 välja att placera barnet på ett jourhem och hon skulle prata 

med föräldrarna om hur man gränssätter utan våld. Om pappan fortsätter att slå skulle hon dock 

välja ett familjehem. Intervjuperson S3 skulle placera barnet på ett jourhem under 

utredningstiden. 
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S3: Men han ska ju plockas från en situation där han blir slagen. Omedelbart, där ska han ju 

inte vara kvar. 

 

Intervjuperson S4 valde däremot att placera barnet i ett familjehem och eftersom barnet inte 

antas vara placerad särskilt länge, skulle hon ha kvar familjehemmet som en kontaktfamilj. Med 

tanke på längden på placeringen skulle intervjuperson S2 överväga en släktingplacering, om det 

finns någon. 

 

Intervjuperson S1 ställde sig frågande till om en förälder i Sverige verkligen skulle erkänna att 

de slagit sitt barn. Om det handlar om något kulturellt, menade intervjuperson S3, kan det vara 

bra att tillsätta en familjebehandling för att hjälpa barnet och dess föräldrar så att det inte blir 

några kulturkrockar, om det är en anledning till våldet. 

 

Flera av intervjupersonerna tog upp att det kan se annorlunda ut om våldet är en reaktion på 

barnets egna beteende. Intervjuperson S2 diskuterade om barnet har en diagnos och kanske själv 

slår sina syskon. Hon menade att om det är hans eget beteende så kan ett HVB-hem vara 

lämpligt. Intervjuperson S4 var inne på samma spår och menade att om barnet är destruktiv mot 

sig själv och andra och behöver övervakning, så kan det vara intressant med en 

institutionsplacering. Intervjuperson S1 tänkte liknande: 

 

S1: Hur tänker man med de yngre syskonen? Mår dom jättebra /.../ och är det bara den där Ali 

som är jättebesvärlig och trotsar och super /.../ och umgås med kriminella kompisar, då kanske 

man ska tänka något speciell hjälp för Ali. Men samtidigt om pappa slår Ali, han kanske slår de 

andra syskonen också. 

 

Nästan alla intervjupersoner tog upp att det är viktigt att kolla hur syskonen har det. 

Intervjuperson S3 påpekade att man kan akutplacera det äldsta barnet och sedan ta reda på hur 

syskonen har det. Intervjuperson S2 menade att man automatiskt öppnar utredningen för alla 

syskon och att föräldrarna då kan bli mer samarbetsvilliga. 
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S2: Föräldrarna blir ju också mer samarbetsvilliga om dom vet att vi kan ta alla deras barn om 

de inte samarbetar. De flesta gör då det. Det är ju så i socialt arbete, lite löfte om hot. Man vill 

ju få till en frivilligplacering. Man tänker yes vi fick till en SoL. Vid en Sol-placering får 

föräldrarna mer att säga till om. /.../ Sol ser bättre ut. Man får också bättre kommunikation med 

föräldrarna. 

 

Intervjupersonerna S2 och S1 tyckte att en bra placering för ett barn 12-18 år är familjehem om 

det är föräldrarnas beteende som är orsaken, och HVB- hem om barnet har en diagnos, aggressivt 

beteende eller missbruk. Intervjuperson S1 tyckte att institutioner kan vara som ett komplement 

för äldre tonåringar med egen problematik. När det gäller yngre barn menade intervjuperson S2 

att det väldigt sällan är barnets egna beteende som är orsaken till placeringen och att det då inte 

är någon idé med HVB-hem. Hon menade dock att det kan finnas 12-åringar som är kriminella 

och som familjehemmen kanske inte klarar av. Det är inte heller särskilt enkelt att hitta bra 

familjehem i Stockholmstrakten menade intervjuperson S1. Hon menade att institutioner i sådant 

fall kan vara en lösning, men bara för äldre barn. Dessutom menade intervjuperson S2 att 

familjehem kan vara en osäker placering, då familjehemsföräldrarna kan skilja sig, bli sjuka eller 

så kan de eller barnet avbryta placeringen. 

 

S4: /.../ På HVB-hem, där dom har personal som kan sluta när som helst. Å andra sidan, bor 

man på ett familjehem, då kanske familjehemmet lägger av också. 

 

Intervjuperson S2 menade även att det är bäst att placera barnet när det är litet, då det ännu inte 

rotat sig på samma sätt som äldre barn. Hon trodde att äldre barn som hamnar på institution kan 

känna sig väldigt stämplade. 

 

S2: Jag har aldrig använt mig av det, bara kollegor som sagt att det är ohumant, lite kallt /.../ 

Dom tonåringarna får en otrolig stämpel. /.../ Och så blir det en tävling om vem som har haft det 

värst. På fosterhem blir det inte samma sak att hävda sig. /.../ När man placerar på institution så 

bli det lite “vi vet inte vad vi ska göra av dig, så sätter dig här med en fångvaktare och en 

sjuksköterska”. Folk jag känner har sagt att man inte mår bra av institution. 
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Även intervjuperson S3 menade att det är bättre att placeras som liten, då man lättare kan knyta 

an till sina familjehemsföräldrar. Dessutom tyckte hon att mindre barn ska placeras i 

familjeliknande förhållanden och att man ska placera på institution så lite som möjligt. Hon 

menade även att det finns en risk i att placera barn, då de ofta får byta hem flera gånger. Därför 

tyckte hon att en bra placering är ett hem där barnet kan bo kvar. Intervjuperson S1 tog upp att 

det inte finns några garanterade resultat för placeringar. Hon menade att Socialtjänsten har varit 

ganska dålig på att utvärdera vilka effekter de olika insatserna för barn och familjer har, men att 

de försöker bli bättre. 

 

S1: att man tror att man vet och så men man har egentligen inte så mycket statistik eller 

utvärderingar och så. 

 

En risk med institution kan vara att om det inte är ett bra HVB- hem, utan ett som bara tar emot 

ungdomar för att få ersättning, menade intervjuperson S3. När det gäller stora institutioner 

menade hon att det aldrig blir bra. 

 

S3: Stora med massor av barn. Sådana ställen blir aldrig bra, såna SiS-institutioner och sånt 

där. Det är aldrig bra för barn. 

 

Intervjuperson S4 tyckte att det är lite för lätt att bilda ett HVB-hem idag, som menade att detta 

borde följas upp mycket mer. En annan risk med institutioner kan vara att barnet tar efter andra 

barns beteenden, menade hon. Ett bra resultat av en placering, skulle enligt intervjuperson S4 

vara att barnet klarar sig i samhället som vuxen och inte behöver söka försörjningsstöd. 

Intervjuperson S1 menade att den största riskfaktorn är om barnet misslyckas med skolan. Hon 

menade att det blir en negativ kedja och att det är svårt att bryta det sociala arvet. Något som kan 

vara bra med institutioner, enligt intervjuperson S3, var att det finns mycket personal och att det 

kanske är någon av dem som barnet kan knyta an till, som barnet kommer bra överens med. Å 

andra sidan menade intervjuperson S2 att familjehemsföräldrarna känner barnet bättre, eftersom 

personalen endast har schemalagda tider då de träffar barnet. På institutioner är barnen i fokus 

samtidigt som man har struktur, menade intervjuperson S4. Institutioner samarbetar med 
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föräldrarna och inser att placeringen inte är en slutlösning utan det är trots allt föräldrarna. Hon 

menade att det ska finnas ett syfte med placeringen och gott om personal. 

 

S4: Det ska finnas ett syfte /.../ annars kan dom ju liksom vara hemma. Det är ju inte förvaring. 

 

Intervjuperson S2 menade att ett problem med familjehemsplaceringar är att barnets biologiska 

föräldrar kan motsätta sig placeringen och ha svårt att acceptera att barnet är placerat i en ny 

familj. Föräldrarna kan lätt känna sig mindre värda, vilket kan skapa problem i samarbetet 

mellan föräldrarna och den nya familjen, menade hon. Enligt intervjuperson S1 måste man tänka 

på barnets personlighet och matcha barn och familjehem för att det ska bli så bra som möjligt. 

 

De belgiska intervjupersonerna (B1, B2, B3 och B4) 

Alla intervjupersoner var överens om att flickan i vinjett fem kommer att placeras på en 

institution. Intervjuperson B2 skulle hellre föredragit ett familjehem då det är bättre med en 

familjesfär, men hon trodde inte att det finns något familjehem som tar emot en 13-åring, varpå 

hon skulle placera barnet på en liten och familjelik institution. Både intervjupersonerna B4 och 

B3 skulle välja en “vanlig” institution, och en terapeutisk uppföljning. Intervjuperson B3 menade 

att de ibland är tvungna att ta en plats som inte som är den bästa men som är tillgänglig. 

 

B3: Det är inte den bästa men vi måste ta den ändå för vi kommer inte att ha en annan plats. 

 

Intervjuperson B3 sa att hon inte ser att ett familjehem nödvändigtvis skulle vara bättre än en 

institution. Däremot menade hon att man alltid ska prioritera en lösning inom nätverket, men 

endast om nätverket är tillförlitligt och om placeringen inte skulle orsaka spänningar inom 

familjen. Skulle dessutom någon inte samtycka så blir det institution, menade hon, vi har inget 

annat val. 

 

När det gäller vinjett sex var alla intervjupersonerna överens om att man måste se vad som är 

orsaken till att barnet blir slaget, om det handlar om en engångshändelse då föräldern inte klarat 

att sätta gränser åt barnet på ett bra sätt, eller om det är ett systematiskt beteende från förälderns 

sida. Intervjuperson B3 menade att hon blir mer orolig när föräldern nekar. Skulle däremot 
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föräldern medge att denne har gått över gränsen är det lättare att arbeta med föräldrarna. 

Intervjuperson B1 påpekade att alla situationer ser olika ut och att det är viktigt att se varje 

situation i sin helhet.  

  

B1: Situationen är helt olik. Så det finns massvis med kriterier som dessa, vi har ingen detaljerad 

lista där vi bockar av, det har ingen mening /.../ vi försöker se situationen i sin omfattning. Men 

också genom att fokusera på den unge. Så det är allt som är ingraverat runt omkring, /.../ som 

gör att vi går mot den eller den typen av lösning. Och /.../ för två fall som är identiska i början, 

kan hjälpprogrammen se helt olika ut.  

 

Intervjuperson B1 menade också att det finns en skillnad mellan situationer där barnet är i fara 

och situationer där det finns problem men ingen akut fara för barnet. 

 

B1: Och vi tar aldrig några obetänkta risker med en ungdom som är i fara. Fara betyder skydd. 

Efter det arbetar vi /.../ men först skydda barnet. Vilket inte är fallet i situationer med problem, 

där vi innan vi kommer fram till ett beslut kan arbeta med svårigheterna för att se vad som skulle 

passa bäst för att hjälpa ungdomen och hans familj. 

 

Intervjuperson B3 sa att ibland kan det vara barnet själv som vill komma bort från föräldrarna ett 

tag och hon menade då att en krisplacering på två månader kan vara lämpligt. Det skulle göra det 

möjligt för familjemedlemmarna att få lite avstånd från varandra och lugna ner sig. 

Intervjuperson B1 pratade också om en akutplacering för barnet under 40 dagar. Däremot 

menade han att det bara är möjligt med barnets och föräldrarnas samtycke, även om pappan 

misshandlar sin son. De övriga två intervjupersonerna resonerade kring om skolinternat skulle 

kunna vara ett alternativ till institution, med tanke på barnets ålder och skolkproblematik. 

Intervjuperson B2 menade att på en institution skulle barnets vardag vara mer strukturerad vilket 

kan hjälpa honom, men att det inte alltid är lätt att få en plats snabbt varpå hon istället skulle 

söka alternativ som skolinternat där barnet ändå kommer ifrån hemmiljön. Intervjuperson B4 

tänkte på ett liknande sätt: 

 

B4: Men ofta tänker vi skolinternat snarare än institution helt enkelt beroende på tillgänglighet. 
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I vinjetten framkommer det att barnet har tre yngre syskon, detta lyfte alla intervjupersoner fram 

och menade att det är viktigt att se om även de blir slagna.  Intervjuperson B1 menade dock att 

man inte nödvändigtvis behöver öppna upp en utredning för de andra syskonen innan det finns 

något som pekar på att även de har blivit slagna. Fortsättningsvis menade han att det finns 

familjer där bara ett barn blir slaget, syndabocken, och de andra barnen mår bra. Man måste dock 

vara uppmärksam på om det äldsta barnet blivit placerat, att ett annat syskon inte utsätts istället.     

 

När det gäller resultat och risker med att placera ett barn i åldern 12-18 år, menade 

intervjuperson B4 att det beror på situationen och att vissa barn verkligen vill bo kvar på en 

institution tills de blir myndiga. Hon menade att institutionsmiljön till exempel kan ge barn en 

möjlighet till en god studiemiljö, vilket de kanske inte hade hemma, och därmed kan de lyckas 

med skolan. Samtidigt sa hon att det finns andra barn som ser placeringen på institution som ett 

straff och skulle göra vad som helst för att återvända hem, men föräldrarnas situation tillåter det 

inte. För en del barn blir resultatet inte bra och kan kanske utveckla andra negativa beteenden 

som reaktion på detta. Intervjuperson B2 tog upp att föräldrar till barn i åldersgruppen 12-18 år 

kan ha svårt att sätta gränser och hantera barnen, därför kan en institution gynna barnet. På en 

institution kan barnet lära sig att följa regler och ta ansvar gentemot andra. 

 

B2: Institutionen möjliggör verkligen för att “rama in” den unge. 

 

Hon menade fortsättningsvis att det kräver mycket av ett familjehem att ta hand om ett 

utåtagerande barn, där kan en institution vara mer passande. Intervjuperson B4 menade också att 

det kan finnas risker med familjehem, särskilt om det är inom nätverket. Hon menade att många 

gånger försvinner föräldrarna ur systemet då de märker att deras barn är väl omhändertaget av en 

släkting. 

 

B4: Jag har inget ärende med fosterbarn där jag hade föräldrarna som slogs/kämpade för att få 

tillbaka barnet. Det har jag aldrig haft. 
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Hon har dock kunnat se i sina ärenden att det går jättebra för barnen som är placerade i nätverket, 

att de till exempel lär sig att ta hand om sig själva om de bor hos en äldre släkting. Intervjuperson 

B3 menade att ålder kan spela en stor roll när man ska placera. Hon trodde att man tar mycket 

mindre risker med små barn och har mer tålamod med tonåringar. 

 

B3: De [små barn] kan inte försvara sig som en tonåring, vilket inte innebär att vi förringar 

tonåringarnas problematik, ju. Man försöker ha en annan “approach” kan man säga. 

 

Hon sa sig gå mycket snabbare mot en placering om det finns specifika behov som kräver ett 

specialiserat ingripande, där vänder hon sig generellt snabbare mot institutioner. 

 

Summering av likheter och skillnader av åldersgrupp 12-18 år 

Alla de svenska intervjupersonerna valde familjehem när det gäller vinjett fem. Några menade att 

ett behandlingshem kan vara ett alternativ om familjehemmet inte fungerar. De belgiska 

intervjupersonerna menade däremot att flickan skulle placeras på institution, detta eftersom det 

inte finns familjehem som tar emot barn i den åldern i Belgien. När det gäller 

nätverksplaceringar menade en av de belgiska intervjupersonerna att det alltid ska prioriteras, om 

det går. En av de svenska intervjupersonerna tog i likhet med detta upp att det kan vara svårt med 

nätverksplaceringar då det finns en risk att personer i nätverket är färgade i sina uppfattningar av 

situationen. En annan risk med detta, menade en av de belgiska intervjupersonerna, är att de 

biologiska föräldrarna försvinner ur systemet. 

 

Vad gäller vinjett sex är en likhet mellan de olika ländernas intervjupersoners svar att de menade 

att om ett barn är i fara måste barnet skyddas och tas bort från hemmet. En av de belgiska 

intervjupersonerna tog upp att det kan vara svårt för ett familjehem att ta hand om ett 

utåtagerande barn. Detta var även något som flera svenska intervjupersoner talade om. De 

menade att det är skillnad på om placeringen beror på barnets egna beteende och denne är 

utagerande då de skulle välja ett HVB-hem , eller om det beror på föräldrarna, då de skulle välja 

ett familjehem. 

Enligt både de svenska och de belgiska intervjupersonerna var en risk med placering på 

institution att barnet kan ta efter andra barns beteende. De svenska intervjupersonerna lyfte fram 
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att ett bra resultat med att placera på institution kan vara att barnet klarar sig i framtiden och inte 

kommer att behöva försörjningsstöd. En av dem menade även att den största riskfaktorn för detta 

är om barnet inte klarar sig skolan. I likhet med detta menade en av de belgiska 

intervjupersonerna att just institutionsmiljön kan möjliggöra för barnet att lyckas med skolan. En 

skillnad mellan intervjupersonerna är vad de ansåg att åldern kan ha för betydelse. De svenska 

intervjupersonerna trodde att det är bättre att placera barn när de är små och inte har rotat sig. En 

av de belgiska intervjupersonerna menade att hon har mer tålamod med tonåringar än med små 

barn, med vilka hon tar mindre risker. 

 

 

Andra teman 

Här följer andra teman som framkommit i intervjuerna.  

 

Flera av de svenska intervjupersonerna hänvisade till forskningskunskaper, om att det inte går 

bra för barn som placeras i familjehem och på institution, och evidensbaserade metoder. Ingen av 

de belgiska intervjupersonerna nämnde dock forskning. En av de belgiska intervjupersonerna 

menade att ett placerat barn inte nödvändigtvis skulle bli en dålig förälder i framtiden, utan att 

det beror på omständigheter. Han menade även att barn som har varit placerade på institution, 

kan ha lättare för att bli påverkade av andra ungdomar och till exempel bli kriminella. Dock 

menade han att risken är mindre om barnen blir placerade som mycket små, då man arbetar med 

dem från början. Som tidigare nämnt resonerade även de svenska intervjupersonerna på liknande 

sätt.  

 

Alla de belgiska intervjupersonerna menade att det sällan finns lediga platser på varken 

institutioner eller i familjehem, vilket de ansåg begränsade dem mycket i deras arbete. Detta var 

inget som framkom bland de svenska intervjupersonerna. Intervjuperson B4 menade att hon  

många gånger känner sig maktlös, då en plats kan ta flera månader, eller ibland upp till ett år, 

och under tiden är situationen i familjen densamma. Intervjuperson B3 förklarade att de ibland 

måste snickra ihop temporära lösningar som inte helt svarar på problemen, och att detta ibland 

leder till att det blir en akut situation. De belgiska intervjupersonerna arbetar endast med 
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frivilliga insatser och därför blir föräldrarnas och den unges samtycke avgörande. Detta kan 

begränsa dem i deras arbete då de ofta måste förhandla med föräldrarna. Detta blir även 

problematiskt när man ska få samtycke från föräldrar med förståndshandikapp. 

 

B2: /.../ i vilken grad dessa föräldrar kan ge sitt samtycke och förstå effekterna som det kan ha. 

 

Ett annat resultat där det fanns en skillnad mellan de belgiska och de svenska intervjupersonerna 

handlade om vad som är familjelikt i varje land. När intervjuperson B1 resonerade att om ett 

barn skulle må dåligt i en stor grupp, ska de hellre leta efter en liten familjestruktur med max tio 

barn. En av de svenska intervjupersonerna, S3, trodde inte att det finns institutioner med ett tiotal 

barn i åldern 0-12 år i Sverige.  

   

Vi ställde även frågor om intervjupersonernas egna roll i arbetet, om resurser och begränsningar. 

De svenska och de belgiska intervjupersonerna har liknande arbetsuppgifter, det är de som 

utreder familjerna och ger förslag till insatser. Till skillnad från de belgiska intervjupersonerna, 

letar de svenska intervjupersonerna inte själva reda på familjehem, utan det gör en 

familjehemssekreterare. Att det är fler aktörer inblandade såg intervjuperson S2 som något som 

ökar rättssäkerheten. Något som flera av de svenska intervjupersonerna såg som en resurs var de 

ärendedragningar de hade, då de kunde få respons från kollegor. Både de svenska och de 

belgiska intervjupersonerna påpekade även att de kunde diskutera sina ärenden med deras 

gruppchef. I utredningen kunde både de svenska och de belgiska intervjupersonerna uttrycka sig 

relativt fritt om vad de ansåg skulle vara bäst för familjen. Sedan var det upp till deras chefer att 

godkänna utredningen eller inte.  

 

Analys 

För att underlätta för läsaren följer här en kortfattad sammanställning av svaren på våra 

frågeställningar. Efter detta kommer analysen av empirin. Vi utgår från Johanssons (2007) och 

Östbergs (2010) sex olika dimensioner. Under varje dimension analyserar vi empirin både utifrån 

teori och forskning. Enligt Johansson (2007) är dimensionerna specialiseringsgrad och regel-
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bundenhet intressantast om man ska studera handlingsutrymmets storlek, analysen av dessa delar 

är därför längre. 

 

Sammanställning av svaren på frågeställningarna 

Om vi ser tillbaka på våra frågeställningar, har vi fått svar på dem? 

 

Frågeställningarna var:  

● Hur resonerar socialarbetarna i vår studie utifrån vinjetterna kring att placera barn i 

familjehemsvård? 

● Hur resonerar socialarbetarna i vår studie utifrån vinjetterna kring att placera barn på 

institution? 

● Hur beskriver socialarbetarna sitt eget handlingsutrymme när det gäller beslut om var 

barn ska placeras? 

● Finns det några likheter eller skillnader mellan de svenska och de belgiska 

socialarbetarnas svar? 

 

Hur resonerar socialarbetarna i vår studie utifrån vinjetterna kring att placera barn i 

familjehemsvård och vilka likheter och skillnader finns det i beskrivningarna? 

 

De svenska intervjupersonerna har en stark tilltro till familjehemsvården och oavsett ålder skulle 

de välja familjehem framför institution, så länge placeringen beror på föräldrarnas brister och 

inte ungdomens egna beteende. Skulle en familjehemsplacering dock inte fungera kan ett 

behandlingshem vara ett alternativ, om det skulle gynna barnet. En av de svenska 

intervjupersonerna talar om att hitta en placering där familjehemsföräldrarna så småningom kan 

ta över vårdnaden av barnen, något som skiljer sig gentemot de belgiska intervjupersonernas 

uppfattning om en god familjehemsplacering.   

  

Även de belgiska intervjupersonerna föredrar familjehemsplaceringar och anser att barn gynnas 

mer av att vara placerade i en så familjelik miljö som möjligt. Men enligt dem är det svårt för 

familjehem att ta emot barn med utåtagerande beteenden och att det är brist på familjehem som 
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tar emot äldre barn och barn med särskilda behov. För dessa barn verkar det som att 

familjehemsplacering endast är möjligt i nätverket. En svårighet med familjehem menade de 

belgiska intervjupersonerna, kan vara att barnet blir placerat i en ny familj, vilket kan påverka 

samarbetet med de biologiska föräldrarna. Eftersom de belgiska intervjupersonerna endast 

arbetar med samtycke från föräldrarna får detta stor betydelse för val av placering. De belgiska 

intervjupersonerna menar att de biologiska föräldrarna inte ska åsidosättas.  

 

Hur resonerar socialarbetarna i vår studie utifrån vinjetterna kring att placera barn på 

institution och vilka likheter och skillnader finns det i beskrivningarna? 

 

Flera av intervjupersonerna tog upp att det kan vara svårt att placera barn med utåtagerande 

beteenden i familjehem, varpå en institution kan bli en lösning. De svenska intervjupersonerna 

verkade ha en väldigt negativ bild av institutioner och menade att det rent av inte existerar 

institutioner för små barn i Sverige. De menade även att det endast är en lösning för ungdomar 

med så allvarliga problem att de utgör en fara för sig själv eller andra. I sådana fall kan 

institutionsvård ge bra resultat, men bara om det finns gott om utbildad personal och att det finns 

ett syfte med placeringen. Både de belgiska och de svenska intervjupersonerna tog upp att det 

finns risker med att placera barn på institution, varav en risk verkade vara att barn kan ta efter 

andra barns beteenden. De svenska intervjupersonerna menade att ett problem med institutioner 

är personalombytena. Alla intervjupersonerna tog även upp att det kan finnas bra resultat efter att 

ett barn varit placerat på institution. Barnen kan få hjälp att klara av skolan och i framtiden inte 

behöva försörjningsstöd.  

 

Vad gäller de belgiska intervjupersonerna verkade de vara mer positivt inställda till institutioner 

och menade att institutioner kan vara bra på flera sätt, då det finns många inriktade institutioner 

som kan svara på olika barns behov. Eftersom de arbetar med samtycke från föräldrar och barn 

över 14 år, kan en institution vara en mer neutral lösning. Föräldern känner sig inte lika åsidosatt 

som han eller hon kan göra om barnet är placerat i en ny familj.  

 

Hur beskriver intervjupersonerna sitt eget handlingsutrymme när det gäller beslut om var 

barn ska placeras och vilka likheter och skillnader finns det i beskrivningarna? 
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Ingen av intervjupersonerna tar själva ett beslut om en placering, utan ger ett förslag till en 

överordnad. De svenska intervjupersonerna påpekade att det inte är deras uppgift att hitta ett 

familjehem åt ett särskilt barn utan att det är en familjesekreterares uppgift. Detta menade en av 

dem kunde öka rättssäkerheten. Att hitta platser ingick däremot i de belgiska intervjupersonerna 

arbetsuppgift och något som de ansåg begränsade deras handlingsutrymme var bristen på platser 

på institution och i familjehem. Detta kunde leda till att det tog väldigt lång tid innan de hittade 

en lämplig placering, vilket kunde innebära att problemen i familjen eskalerade. Samtycke från 

föräldrar och ungdomar över 14 år verkade starkt styra deras handlingsutrymme. Barnets ålder 

verkade också påverka de belgiska intervjupersonernas val av placering, särskilt då familjehem 

inte verkade vilja ta emot barn över 12 år. Även en av de svenska intervjupersonerna talade om 

tillgänglighet av familjehem i Stockholmsområdet, men annars verkade det inte vara något som 

begränsade de svenska intervjupersonerna. De svenska intervjupersonerna talade om kollegor 

som en resurs.  

 

Analys utifrån teori och tidigare forskning 

De dimensioner, som enligt Johansson (2007) och Östberg (2010), kan påverka 

handlingsutrymmet är regel-bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseorientering, 

avstånd och resurser.  

 

Regel-bundenhet 

Regel-bundenhet behandlar hur socialarbetarna förhåller sig till de regler som styr organisationen 

(Johansson, 2007). Att placera ett barn utanför hemmet är en inskränkande insats i familjens 

privatliv, därför är det viktigt att det finns en likabehandling för rättssäkerhetens skull (Östberg, 

2010). Men varje familjs situation är olik en annan varpå likabehandling inte blir så lätt. Det kan 

bli viktigare för socialarbetaren att anpassa sig efter varje familjs unika behov och nå ett bra 

samarbete med dem. Lagstiftningen som styr den sociala barnavården är ramlagar i både Sverige 

och i Belgien. I Socialtjänstlagen framkommer att om ett barn riskerar att utvecklas ogynnsamt 

ska Socialnämnden se till att de får det stöd och skydd de behöver. Begrepp som “att utvecklas 

ogynnsamt” eller “brister i omsorgen” lämnar utrymme för egna tolkningar.  
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En av de belgiska intervjupersonerna berättar att de inte har en lista att bocka av och där vissa 

kriterier leder till en särskild insats. Han menar dessutom att det inte tjänar till något eftersom två 

situationer som till synes är väldigt lika kan ha olika orsaker och kräva olika hjälpinsatser. 

Eftersom socialarbetaren möter familjer med problem av mångskiftande natur krävs det andra 

kunskaper, förutom regler, vilket gör att handläggningen varierar från fall till fall.  

 

Enligt Backe-Hansen använder socialarbetare olika strategier när de ska motivera beslut om att 

placera barn, pussel och trumfkort. En risk med trumfkort är att om beteendet hos föräldern som 

är orsak till placeringen försvinner, försvinner också orsaken till att placera barnet för vård 

utanför hemmet. I vinjett sex, som handlar om Ali som ska placeras för att han blivit slagen av 

sin pappa, trodde varken de svenska eller de belgiska socialarbetarna att det skulle bli en lång 

placering. Om pappan slutade med sitt beteende så fanns det inte längre någon anledning till att 

placera Ali. I några av de andra vinjetterna, exempelvis vinjett tre, resonerade socialarbetarna 

mer likt en pussel-motivering. Vad gäller vinjett tre menade flera av de belgiska 

intervjupersonerna att föräldrarnas förståndshandikapp inte var orsak nog till placering, utan att 

man kunde sätta in insatser i hemmet först och om dessa inte fungerade kunde socialarbetarna 

överväga en placering. Denna typ av resonemang påminner om en pussel-motivering, som är en 

sammanvägning av flera omständigheter. Som tidigare nämnt leder lagtextens oklara 

formuleringar till ett stort tolkningsutrymme, som kräver en flexibilitet hos socialarbetarna. Ett 

användande av en pussel-motivering kan ses som en flexibel tillämpning av regel-bundenheten. 

En flexibel och situationsanpassad tillämpning av lagen kan innebära en risk eftersom det kan 

öka rättsosäkerheten och bedömningen kan bli godtycklig. 

 

Eftersom de belgiska socialarbetarna arbetar med frivilliga insatser blir förmågan att anpassa sig 

och förhandla med föräldrarna väldigt central. En begränsning kan då vara att att de inte kan 

föreslå någon insats utan föräldrarnas samtycke, vilket gör att de inte alltid kan få igenom den 

insats de anser bäst för barnet. En möjlighet kan däremot vara att föräldrarna, med en mer 

situationsanpassad tillämpning, får ett större inflytande. Placeringen blir mer utifrån vad de vill 

och anser bäst för sitt barn (vilket det naturligtvis finns både för- och nackdelar med). En sådan 

mer flexibel tillämpning underlättar för socialarbetaren att anpassa sig efter varje enskild familj. 
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Det finns även en möjlighet i att arbeta med samtycke då hotet om en ofrivillig insats också finns 

närvarande. En intervjuperson i Sverige uttrycker att det som att socialt arbete ofta är lite “löfte 

om hot”.  

 

Specialiseringsgrad 

I den sociala barnavården har familjerna väldigt olika problematik, vilket gör att det vara svårt att 

passa in dem i väldigt snäva ramar. Johansson (2007) menar dock att alla myndigheter är 

tvungna att specialisera sig. I Belgien är en specialisering att det finns två olika enheter som 

arbetar med frivilliga respektive tvångsinsatser. Detta påverkar naturligtvis handlingsutrymmet 

hos de socialarbetare vi har intervjuat ifrån Belgien eftersom de endast arbetade med frivilliga 

insatser. De ansåg sig vara begränsade av att de alltid var tvungna att anpassa sig efter vad 

föräldrarna tyckte. Om en förälder motsatte sig en familjehemsplacering var de tvungna att välja 

en institution. I Sverige arbetade samma socialarbetare med både frivilliga placeringar och 

tvångsplaceringar, vilket skulle kunna göra att de kanske hade ett större handlingsutrymme än de 

belgiska socialarbetarna. I Sverige är det inte samma socialarbetare i som utreder situationen och 

letar reda på familjehem. Våra svenska intervjupersoner menade att det fanns både för- och 

nackdelar med denna uppdelning, att de till exempel inte kunde veta hur det gick för familjen 

sen. Men samtidigt såg de det som något positivt då varje person hade sina specifika 

arbetsuppgifter och kunde koncentrera sig på dem, detta kunde även enligt en av de svenska 

intervjupersonerna öka rättssäkerheten.  

 

Detaljstyrningen är mindre reglerad inom det sociala barnavårdsarbetet om behörighet till 

insatser jämfört med regler om behörighet till försörjningsstöd (Östberg 2010). 

Specialiseringsgraden utgör också en slags ram för vad som betraktas som relevant och var 

gränser ska dras för behörighet, till exempel barnets ålder. En studie har visat på att i Belgiens 

norra region, Flandern, är olika insatser uppdelade efter ålder och typ av insats (Colton, 

Hellinckx, Bullock och Van der Bruel, 1991). Enligt de belgiska socialarbetarna begränsas 

möjligheten att placera barn över 12 år och barn med särskilda behov i familjehem, eftersom de 

oftast bara tar emot små barn. Specialiseringsgraden verkar vara snävare i det belgiska 

barnavårdsarbetet när det gäller placeringar utanför hemmet. Variabler som ålder och 



51 

 

funktionsnedsättningar påverkar om socialarbetare väljer att placera barn på institution eller i 

familjehem, enligt Courtney (1998), vilket vi även har kunnat se i vår studie.  

 

Rådande föreställningar i samhället om hur ett barns uppväxt ska se ut kan också påverka 

socialarbetarnas kategoriseringar. Enligt de svenska socialarbetarna ska alla barn främst placeras 

i familjehem. Insatsrepertoaren verkar inte lika snäv i Sverige, när det gäller ålder, som i 

Belgien. De menar att den bästa placeringen är den som är mest lik en vanlig uppväxt, i en 

familj. Om det handlar om en tonåring med ett utåtagerande beteende som inte fungerar i ett 

familjehem kan en institutionsplacering bli aktuell. Sallnäs (2000) menar att det är främst äldre 

barn som blir placerade på institution i Sverige. En anledning till varför de svenska 

intervjupersonerna hade en negativ inställning till institutioner kan bero på forskning som visat 

att det finns risker med institutionsplaceringar.  

 

Enligt Johansson (2007) kan specialiseringsgraden påverkas av förändringar i samhället som kan 

vidga eller minska organisationens ansvar, vilket i sin tur kan omdefiniera behörighetskriterier. 

Detta kan påverka definitionen av vilka som innefattas i målgruppen “barn som far illa”. Precis 

som vi nämnde under regel-bundenhet innebär lagstiftningens ramkaraktär ett stort 

tolkningsutrymme. Beroende på vilka attityder som finns i samhället, vad gäller olika problem 

som kan finnas i familjer torde socialarbetarna påverkas i sitt arbete. Ett exempel på detta har vi 

kunnat se i vinjett sex som handlar om 15-åriga Ali som blivit slagen. Socialarbetarna resonerade 

olika och spekulerade kring varför han blivit slagen. De nämnde till exempel att det kunde ha 

kulturella orsaker eller bero på hans eget beteende. Jones (1993) menade att socialarbetare 

föreställer sig att äldre barn kan försvara sig på ett annat sätt än mindre barn.  På så sätt kan 

bilden av ett barn som far illa förändras. En av de belgiska intervjupersonerna uttryckte att hon 

har mer tålamod med tonåringar och agerar fortare då det gäller små barn.  

 

B3: De [små barn] kan inte försvara sig som en tonåring, vilket inte innebär att vi förringar 

tonåringarnas problematik, ju. Man försöker ha en annan “approach” kan man säga. 

 

Enligt en av de svenska intervjupersonerna kommer detta även till uttryck då det handlar om ett 

äldre barn och hans syskon. 
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S1: Hur tänker man med de yngre syskonen? Mår dom jättebra [...] och är det bara den där Ali 

som är jättebesvärlig och trotsar och super [...] och umgås med kriminella kompisar, då kanske 

man ska tänka något speciell hjälp för Ali. Men samtidigt om pappa slår Ali, han kanske slår de 

andra syskonen också. 

 

Tid per ärende 

Tid per ärende är beroende av specialiseringsgraden, eftersom det påverkar hur snabbt ett ärende 

kan handläggas (Johansson, 2007). Eftersom det finns en skillnad mellan de både länderna vad 

gäller specialiseringen av vem som letar efter platser i familjehem eller institution, torde tiden 

per ärende se annorlunda ut i Belgien jämfört med i Sverige. Enligt Johansson (2007) kan man 

reglera inflödet av ärenden genom att låta andra delar av organisationen ta över vissa 

arbetsuppgifter. Flera svenska socialarbetare upplevde det som positivt att det inte ingick i deras 

arbetsuppgifter att leta reda på familjehem, utan att det ansvaret övergick till 

familjehemssekreterare. Vi föreställer oss att de belgiska intervjupersonerna måste lägga ner 

mycket tid på att hitta lediga platser efter att ett beslut om placering tagits, under tiden som de 

svenska intervjupersonerna kan ta emot nya ärenden. Tid per ärende beror nog mycket på det 

enskilda ärendet och vissa ärenden torde därmed ta längre tid att utreda och hitta lösningar till. 

Där anser vi att en situationsanpassad tillämpning av regler, som vi nämnde under regel-

bundenhet, kan vara viktig.  

 

Intresseorientering 

Intresseorientering handlar om avvägningen mellan service och kontroll (Johansson, 2007). När 

ett barn ska placeras utreds föräldrarnas förmågor och de anses ibland otillräckliga. En placering 

kan i sig vara ett sätt att utöva kontroll över en familj. Både i Belgien och i Sverige kan en 

placering ske med eller utan föräldrarnas (och barnets) samtycke. Detta kan få betydelse för 

socialarbetarnas handlingsutrymme. Vid en frivillig placering, då föräldrarnas samtycke krävs, 

måste ett stort fokus ligga på vad föräldrarna faktiskt vill, oavsett om det är allra bästa för barnet. 

De belgiska intervjupersonerna påpekade att detta var något som styrde mycket av deras arbete. 

Om en förälder motsatte sig en viss typ av placering fick de utesluta den och välja en annan. Det 

blir då en större betoning på service än på kontroll. I Sverige fungerar det på liknande sätt, först 
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en frivillig placering med hjälp av SoL, vilket enligt en intervjuperson ser bättre ut, och sedan en 

placering med hjälp av LVU. I Belgien finns ju möjligheten att skicka fallet vidare till domstol 

och tvångsåtgärder om föräldrarna inte samtycker. Men frågan är hur orolig en socialarbetare, 

oavsett land, måste vara för att välja att föreslå tvångsinsatser, och om omständigheterna “håller” 

för en tvångsplacering? En av de svenska socialarbetarna menade att det kan ses som en slags 

kontroll över föräldrarna då man automatiskt öppnar upp utredning på alla syskon i en familj. 

Socialarbetarna i vår studie verkar växla mellan service och kontroll. Helst vill de arbeta med 

frivillighet men går det inte kanske en tvångsinsats, eller hot om en blir nödvändig.  

 

S2: Föräldrarna blir ju också mer samarbetsvilliga om dom vet att vi kan ta alla deras barn om 

de inte samarbetar. De flesta gör då det. Det är ju så i socialt arbete, lite löfte om hot. Man vill 

ju få till en frivilligplacering. Man tänker yes vi fick till en SoL.  

 

Handlingsutrymmet kan även påverkas ur ett bredare perspektiv. Intervjupersonerna menade att 

en bra placering är när den som leder till att barnet får en god uppväxt och att barnet inte behöver 

försörjningsstöd som vuxen. Detta frångår både barnets och föräldrarnas intressen utan handlar 

mer om allmännyttans intresse och vad samhället i framtiden tjänar mest på, vilket handlar mer 

om kontroll än om service.  

 

Avstånd 

Avstånd handlar om hur kontakten mellan socialarbetare och klient ser ut vad gäller närhet och 

varaktighet (Johansson, 2007). Som sagt kan det behövas en mer situationsanpassad klientservice 

i barnavårdsarbetet då det kan vara svårt att passa in klienterna i väldigt snäva ramar. De aktuella 

familjerna är inte en homogen grupp som gör det enkelt att använda standardiserade 

handläggningsverktyg. Östberg (2010) menar att varaktighet och närhet kan vara tidskrävande 

men möjliggör en situationsanpassad klientkontakt. Med tanke på att arbetet rör familjer med så 

komplicerade problem och barn som eventuellt är försatta i fara, krävs en relativt omfattande 

informationsinhämtning. I den sjätte vinjetten tar både de svenska och belgiska 

intervjupersonerna upp att de vill prata med föräldrarna om orsaken till våldet och hur man sätter 

gränser utan att använda våld. Detta visar på att ärenden inom barnavårdsarbetet kräver en nära 

klientkontakt för att få en omfattande informationsinhämtning och för att insatserna ska kunna 
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anpassas efter varje familj. Finns det däremot ett stort avstånd mellan socialarbetaren och 

klienten kan detta försvåras. Jones (1993) menar även att placeringstiden skulle kunna minska 

om socialarbetarna hade mer intensiva kontakter med familjerna under de första månaderna av 

placeringen. 

 

Resurser  

Utbudet av insatser och ekonomi påverkar socialarbetarnas handlingsutrymme vid val av 

placering då det inte är något den enskilde socialarbetaren kan påverka. Courtney (1998) menar 

att en placering ska vara så familjelik som möjligt och ligga nära föräldrarnas hem. Så gott som 

alla socialarbetarna i vår studie menar att det allra bästa för barn är att vara placerade i en familj. 

De svenska socialarbetarna menade att familjehem är tryggare, mer likt en familj och en normal 

uppväxt. De belgiska socialarbetarna påpekade att barn behöver en familj, en “kärna” och att 

man mår bättre i en familj. De senare valde dock vid flera tillfällen bort familjehem i vinjetterna. 

De menade att det inte finns familjehem som tar emot framförallt äldre barn, varpå de såg sig 

tvungna att välja institutioner. På så sätt verkar bristen på platser begränsa de belgiska 

socialarbetarnas handlingsutrymme. De menade även att lediga platser i sig var svårt att finna 

vilket gjorde att de tog den plats de fick. 

 

B1: Det är inte den bästa men vi måste ta den ändå för vi kommer inte att ha en annan plats.  

 

Enligt de svenska socialarbetarna verkar det dock inte finnas någon brist på familjehem eller 

institutioner i Sverige. Däremot diskuterar en av dem en eventuell jourplacering i vinjett tre 

under tiden som hon letar efter ett familjehem åt de bägge syskonen i. De belgiska 

socialarbetarna eniga om att dessa syskon inte kommer att placeras i familj och att det kan vara 

mycket svårt att ens hitta en institution som kan ta emot båda barnen. Sallnäs (2000) tar i sin 

avhandling upp att syskonplaceringar kan vara svåra att få till i ett familjehem och att 

institutioner därför kan vara ett alternativ.  

 

Enligt Svensson m.fl. (2008) kan handlingsutrymmet begränsas eller breddas beroende på 

socialarbetarens värderingar och kunskap. Flera av de svenska socialarbetarna tog upp att 

ärendedragningar och kollegors kunskap kan vara en resurs i arbetet. Flera av dem hade själva 
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ingen erfarenhet av att placera på institution, utan hade hört från andra kollegor om att det inte 

var bra. Jones (1993) menar att brist på handledning kan leda till att socialarbetare misslyckas 

med att skydda barn och familjer. De belgiska socialarbetarna upplevde det som positivt att 

kunna diskutera ärenden med chefen. För att minska påverkan från enskilda socialarbetare i deras 

beslut, menar Jones att det kan vara bra att det är fler personer som tar besluten, vilket en av de 

svenska socialarbetarna även menade kan öka rättssäkerheten.   

Diskussion 

I detta avsnitt redovisas våra viktigaste resultat och frågor som väcktes under studiens gång. 

Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning och metoddiskussion. 

 

Uppsatsens viktigaste resultat  

Syften med denna studie har varit att undersöka och jämföra vilken attityd socialarbetare i 

Sverige och i Belgien kan ha till institutionsvård och familjehemsvård. Resultatet har visat att det 

både finns skillnader och likheter mellan länderna. Hos de svenska socialarbetarna fanns en 

väldigt negativ inställning till institutionsvård för barn och unga. De använde ord som ohumant, 

opersonligt och instängd för att beskriva institutioner och de menade att det nästintill var något 

den unge var tvungen att “förtjäna”. De förklarade att institutioner är främst för tonåringar med 

egen problematik och att barn behöver medmänsklighet och vara i en så familjelik miljö som 

möjligt, vilket de menade att barn kunde få i familjehem. De belgiska socialarbetarna verkade ha 

en mer positiv bild av institutioner och tyckte visserligen att familjehem var bättre men valde i 

många av våra vinjetter att placera barnen på institutioner. Detta menade de att de gjorde 

eftersom det inte finns familjehem i Belgien som tar emot barn äldre än ca tolv år eller barn med 

utåtagerande beteende eller diagnoser. 

 

Bristen på familjehem verkade starkt begränsa de belgiska socialarbetarnas handlingsutrymme. 

Något annat som verkade påverka handlingsutrymmet var att de endast arbetade med frivilliga 

insatser och att en placering därmed krävde både föräldrarnas och barnets samtycke (om barnet 

var äldre än 14 år). Detta innebar att de ibland valde placering efter föräldrars önskemål och inte 

efter vad de ansåg vara bäst för barnet. I vår mening kan ett sådant handlande å ena sidan liknas 
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vid att ha ett föräldraperspektiv, vilket skulle kunna innebära att barnets bästa åsidosätts. Om en 

socialarbetare måste frångå det han eller hon anser bäst för ett barn för att föräldrarna ska gå med 

på placeringen, så får det negativa konsekvenser för barnet. Men å andra sidan skulle man kunna 

se det som det enda tillvägagångssättet för socialarbetarna för att skydda barnet, vilket i sig 

måste anses bäst.  

 

Ett annat resultat var att de svenska socialarbetarna menade att små barn aldrig skall placeras på 

institution eftersom de har ett större behov av en anknytningsperson. Även de belgiska 

socialarbetarna tyckte att det var bättre för små barn att placeras i familjehem, men att det kunde 

vara svårt med tanke på att föräldrarna måste samtycka till placeringen. En av de belgiska 

socialarbetarna menade att institution kan vara ett bättre alternativ vid kortvariga placeringar, 

oavsett barnets ålder, då barnet inte kommer att knyta an till nya föräldrar och sedan slitas ifrån 

dem. Däremot säger alla socialarbetarna att det är omöjligt att veta hur länge en placering 

kommer att vara, därför anser vi att det kan vara svårt att grunda valet av placering på detta.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

En fråga som dykt upp under arbetets gång är varför det är brist på platser, både i familjehem och 

på institutioner, i Belgien. En av de belgiska socialarbetarna berättade att de blir tvungna att 

snickra ihop lösningar som inte svarar på familjens problem. Hon menade även att detta kunde 

leda till att det blev en akut situation som hade kunnat undvikas om de bara haft fler lediga 

platser. Vad beror det på och vad kan det få för konsekvenser egentligen?  Det vore även 

intressant att i en annan komparativ studie, undersöka dessa uppenbara skillnaderna vad gäller 

tillgång till familjehem. Varför ser det olika ut, kan det handla om kulturella skillnader eller 

villkor för familjehemmen. Hur socialarbetare förhåller sig till ramlagstiftningen i de olika 

länderna är något som vi har berört, men inte haft utrymme till att utveckla vidare. Det vore även 

intressant att undersöka hur Barnkonventionen tillämpas i de olika länderna. 

 

En annan fråga som väckts är hur det kommer sig att de svenska socialarbetarna har en så 

negativ bild av institutioner. Om socialarbetare har en så negativ bild av institutioner, vad kan 

det få för konsekvenser, kan det bidra till en stigmatisering av de barn och unga som placeras på 
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institution. Vi eftersöker mer komparativ forskning som på ett mer djupgående sätt undersöker 

socialarbetares inställning till olika typer av placeringar och varför de väljer den ena framför den 

andra. Detta vore intressant att koppla till olika länders välfärdssystem. Då mycket internationell 

forskning kommer från Storbritannien eller USA, vore det även intressant med mer forskning 

från de kontinentala delarna av Europa.  

 

Metoddiskussion 

Vi har intervjuat fyra svenska och fyra belgiska socialarbetare. Varje socialarbetare har sin egna 

subjektiva bild, vilket innebär att resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut om andra 

socialarbetare medverkat i studien eller om vi intervjuat belgiska socialarbetare som endast 

arbetar tvångsinsatser istället för placeringar med samtycke. Om vi hade valt att jämföra Sverige 

med ett annat land skulle det bli en helt annan studie. 

 

Komparativa studier grundas ofta på mer kvantitativa metoder. En enkätstudie hade kanske gett 

oss en tydligare bild av socialarbetarnas attityder. Båda författarna är nybörjare vad gäller 

intervjuteknik, vilket naturligtvis kan ha påverkat kvaliteten på materialet. Hade vi varit mer 

pålästa på ämnet eller haft mer erfarenhet vad gäller kvalitativa intervjuer hade vi kunnat ställa 

mer djupgående följdfrågor och fått en mer nyanserad empiri. Dessutom bör det tilläggas att det 

var första gången vi skrev vinjetter, vars innehåll naturligtvis kan ha påverkat studiens kvalitet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Svenskt informationsbrev 

 

Hej, 

Jag heter Catharina Nyberg och är socionomstudent, går i nästsista terminen. 

Just nu håller jag och en tjej i min klass, Lovisa Nilsson, på att skriva en c-uppsats om 

socialsekreterares attityd till institutionsvård och familjehemsvård när det gäller barn och unga. 

Det kommer att bli en jämförande studie mellan Sverige och Belgien, vilket det inte finns mycket 

forskning om. 

Som metod har vi tänkt att använda oss utav vinjettstudier (påhittade fall) för att komplettera 

intervjun.  

 

Vi skulle bli jätteglada om någon från Er avdelning ville ställa upp! Utan Er medverkan är inte 

denna studie möjlig. 

 

Sökes! 

Vi söker personer som jobbar/har jobbat med att utreda barn och unga och familjer. 

Vi beräknar att intervjun hålls så snart som möjligt och vi anpassar såklart plats/tidpunkt efter 

intervjupersonens behov.  

Intervjun tar max 1 timme. 

 

Anonymitet 

Vi vill gärna spela in intervjuerna och i sådana fall förstörs materialet direkt efter att vi skrivit 

ner intervjun på papper. Jag och Lovisa är de enda som kommer att ta del av 

inspelningsmaterialet.  

För att försäkra våra intervjupersoner anonymitet kommer namn att tas bort helt i den färdiga 

uppsatsen, och vi kommer inte att skriva vilken kommun personerna  arbetar i, utan bara 

"Stockholmsområdet". Vi behöver 4 intervjupersoner ! 

Det är helt frivilligt att ställa upp och vi blir såklart jätteglada om någon vill! 
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Kontakta mig snarast om Du kan tänka dig att bli intervjuad! 
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Bilaga 2: Svenska vinjetter 

 

0-6 år 

1. Eric 

Eric är 2 år gammal och bor med sin mamma. Mamman är ensamstående och har 

alkoholproblem. Hon ska nu in på avvänjning. Du har beslutat att placera Eric under tiden och du 

tror att det handlar om ca 6 månader. 

Du vet att det finns en plats på en institution där det redan bor ett tiotal barn 0-12 år. Det finns 

även ett alternativ med ett fosterhem där två andra barn också är placerade. 

- Hur resonerar du? 

- Varför väljer du det ena eller det andra boendet? 

 

2. Samira 

Samira är 5 år och bor med sin mamma och hennes sambo. Relationen mellan Samira och hennes 

mamma är osund och de saknar helt avstånd till varandra. Er utredning har visat att mammans 

sambo förgripit sig sexuellt på Samira och hon ska nu placeras. Samira är i behov att speciell 

vård och terapi och du tror att hon antagligen kommer att vara placerad i flera år. 

- Hur resonerar du kring val av placering för Samira? 

- Vad finns det för alternativ? 

 

Generella frågor om placering av barn 0-6 år: 

- Vad anser du är en bra placering för ett litet barn 0-6 år? 

- Hur går det till? 

- Vad har betydelse när man väljer var man ska placera barnet? 

- Vilken betydelse kan längden på placeringen ha, för val av placering? 

- Vad spelar barnets ålder, eventuella speciella behov eller eventuella syskon för roll vid val av 

placering? 

- Vem bestämmer? Hur mycket bestämmer du? 

- Vad tror du om resultatet/effekterna/risker? 
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6-12 år 

3. Anna 

Anna, 8 år, bor med sin mamma, pappa och 5-åriga bror Martin. Familjen är tidigare känd hos 

Socialtjänsten och har under en längre tid fått olika insatser för att stärka föräldrarnas förmågor 

att ta hand om sina barn. Dessa verkar dock inte ha fungerat. Man misstänker att föräldrarna har 

förståndshandikapp som inte gör det möjligt för dem att förändra situationen. Nu verkar 

problemen eskalera och barnen har till exempel flera gånger kommit skola och dagis utan att ha 

ätit eller tvättat sig. Ni har nu tagit ett beslut om att placera de bägge barnen. Med tanke på det 

arbete som tidigare lagts ned på familjen tror du att placeringen kommer att bli långvarig. 

Det finns en fosterhemsfamilj som gärna tar emot Martin, men de har endast plats för ett barn. 

Du vet även att det finns ett hem för 9-13-åringar som kan tänka sig att ta emot Anna fast hon är 

ett år yngre. 

- Hur resonerar du? 

- Vad gör du? 

- Om det finns platser på en institution där de båda syskonen kan bo? 

 

4. Dimitri 

Dimitri är 11 år. Han har koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet vilket gör att han har det 

mycket svårt i skolan. Dimitri bor med sin mamma och hennes sambo som båda har problem 

med droger och alkohol. När sambon är berusad slår han mamman och även Dimitri. Skolan har 

anmält till Socialtjänsten att mamman varit berusad vid flera gånger när hon ska hämta Dimitri 

och att han har många blåmärken över hela kroppen. 

Dimitri ska nu placeras och det kan handla om en placering 1-2 år. 

Du har hört talas om en institution (hvb-hem) som är specialiserad på barn med hyperaktivitet 

och koncentrationssvårigheter. Detta boende ligger långt ute på landet. Som alternativ till detta 

boende finns ett enskilt (privatägt) hvb-hem som inte har någon speciell inriktning men som 

ligger nära Dimitris mamma och skola. 

- Hur resonerar du kring val av boende för Dimitri? 

- Om det istället fanns ett fosterhem med en plats åt Dimitri? 
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Generella frågor om placering av barn 6-12 år: 

- Vad anser du är en bra placering för ett barn 6-12 år? 

- Hur går det till? 

- Vad har betydelse när man väljer var man ska placera barnet? 

- Vilken betydelse kan längden på placeringen ha, för val av placering? 

- Vad spelar barnets ålder, eventuella speciella behov eller eventuella syskon för roll vid val av 

placering? 

- Vem bestämmer? Hur mycket bestämmer du? 

- Vad tror du om resultatet/effekterna/risker? 

 

12-18 år 

5. Marie 

Marie som är 13 år bor med sin mamma och pappa. Maries pappa har utnyttjat henne sexuellt. 

Trots att utredningen visar detta, så säger mamman att hon inte tänker lämna honom. Du har 

därför valt att placera Marie. Du misstänker att det kommer att handla om en relativt lång 

placering och att Marie är i behov av stöd eller terapi. 

- Hur resonerar du? 

- Skulle en fosterhemsplacering kunna vara ett alternativ för Marie? 

 

6. Ali 

Ali är 15 år och bor med sina föräldrar och tre yngre syskon. Alis lärare har kontaktat 

socialtjänsten eftersom Ali har väldigt mycket frånvaro. Läraren är även orolig då Ali ofta har 

haft mycket blåmärken på kroppen. Utredningen visar på att det är Alis pappa som slagit honom 

då Ali inte lyssnar eller gör som pappan vill. Du ska nu placera Ali. Du tror inte att placeringen 

kommer att bli särskilt långvarig. 

- Hur resonerar du? 

- Vilket typ av boende skulle passa Ali? 

 

Generella frågor om placering av barn 12-18 år: 

- Vad anser du är en bra placering för ett barn 12-18 år? 

- Hur går det till? 
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- Vad har betydelse när man väljer var man ska placera barnet? 

- Vilken betydelse kan längden på placeringen ha, för val av placering? 

- Vad spelar barnets ålder, eventuella speciella behov eller eventuella syskon för roll vid val av 

placering? 

- Vem bestämmer? Hur mycket bestämmer du? 

- Vad tror du om resultatet/effekterna/risker? 
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Bilaga 3: Belgiskt informationsbrev 

 

Bonjour, 

Je me presente; Lovisa Nilsson. Je suis étudiante à l’université de Stockholm, en Suède. Je suis 

entrain de faire ma dernière année, niveau bachelor du travail social. L’année passée, j’ai eu 

l’opportunité de faire une stage dans le service S.I.I.F Ricochet de Bruxelles. C’était une 

experience incroyable qui m’a beaucoup inspiré. Cette semestre-ci je suis entrain d’écrire mon 

mémoire avec une collègue de l’université, Catharina Nyberg. 

 

Notre objectif est de faire une comparaison des points de vues par rapport au placement des 

enfants dans des institutions ou des familles d'accueil. Nous aimerions interviewer des personnes 

qui travaillent dans ce domaine-ci pour connaître leurs points de vues. C’est pour cela que je 

m’adresse à vous! Nous recherchons des personnes pour faire part de leurs experiences et points 

de vue. 

 

L’interview se déroulera autour des different cas des famille imaginaires. Nous recherchons des 

personnes qui travaillent dans l’investigation des situations des enfants en danger, et qui peuvent 

proposer des decisions de placement des enfants. L’interview peut durer plus ou moins une 

heure, il sera enregistré et à la fin du memoire il sera detruit. Chaque participation sera 

evidemment volontaire et la personne restera biensûr anonyme. 

 

Nous aimerions réaliser les interviews d’ici 2 semaines, car je serai en Belgique à ce moment-la. 

Si vous étes interessé de participer et de nous aider, je vous demande de me contacter le plus vite 

possible de préference par émail.   

 

Je vous remercie d’avance. 

Bien à vous, 

 

Lovisa Nilsson 
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Bilaga 4: Belgiska vinjetter 

0-6 ans 

 

1. Eric 

Eric a 2 ans et habite avec sa mère. La mère est célibataire et a des problemes de l’alcool. Elle va 

maintenant partir en sevrage de l’alcool. Vous trouvez qu’Eric devrait être placé pendant ce 

temps et vous pensez que ça va durer environ 6 mois. 

Vous savez qu’il y a une place libre dans une institution ou habitent déjà une dizaine d’enfants, 

0-12 ans. Il y a aussi une alternative dans une famille d’accueil ou deux autres enfants ont été 

placés. 

 

- Quel est votre raisonnement par rapport cette situation? 

- Pourquoi choisiriez vous l’un ou l’autre hébérgement? 

 

2. Samira 

Samira a 5 ans et habite avec sa mère et son conjoint. La rélation entre Samira et sa mère est 

malsaine et il n’existe aucune distance entre elles. Votre enquête a montré que le conjoint de la 

mère a abusé sexuellement de Samira et elle va maintenant être placée. Samira a besoin des soins 

specifique et psychologique et vous croyez qu’elle sera placé pendant plusieurs années. 

 

- Quel est votre raisonnement par rapport au choix du placement pour Samira? 

- Quels alternatives du placement existent-ils pour elle? 

 

 

Questions generals par rapport au placement aux enfants 0-6 ans: 

- A votre avis, quel serait un bon placement pour un enfant de 0-6 ans? 

- Comment cela se passe-t-il? Comment ça fonctionne? 

- Qu’est-ce qui joue de l’importance quant au choix du placement? 

- Est-ce que la longueur du placement a une importance par rapport au choix? 
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- Est-ce que l’âge de l’enfant, ses besoins eventuels ou des frères et soeurs eventuels peuvent 

jouer un role important quant au choix du placement? 

- Qui prend la decision? Que pouvez vous décider vous même? 

- Qu’est-ce que vous savez par rapport aux resultats/effets/risques des placements? 

 

 

6-12 år 

 

3. Anna 

Anna, 8 ans, habite avec sa mère, son père et son frère Martin de 5 ans. La famille est déjà connu 

aux services sociaux, et a depuis quelque temps reçu des intervention pour renforcer les capacités 

des parents à prendre soin de leurs enfants. Ceci ne semble pas avoir fonctionné. Vous 

soupçonnez que les parents ont des handicapes mentaux, qui ne les permettent pas de changer 

leurs situation. Maintenant les problemes semble encore s’aggraver et les enfants sont arrivés 

plusières fois à l’école sans avoir manger ou sans être lavés. Vous trouvez que les deux enfants 

devraient être placés,et en pensant à tout le travail déjà effectué avec la famille, vous croyez que 

le placement sera long. 

Il y a une famille qui veut bien accueillir Martin mais ils ont la place que pour un enfant. Vous 

savez aussi qu’il y a une maison pour des enfants 9-13 ans qui peut accueillir Anna même si elle 

est trop petite. 

 

- Quel est votre raisonnement par rapport cette situation? 

- Que faites vous? 

- S’il y aurait des places dans une institution pour les deux enfants? 

 

 

4. Dimitri 

Dimitri a 11 ans. Il a beaucoup de difficulté à se concentrer et de l’hyperactivité, qui fait qu’il a 

très difficile à l’école. Dimitri habite avec sa mère et son conjoint qui ont tout les deux des 

problemes de drogues et d’alcohol. Quand le conjoint est ivre, il bat la mère et aussi Dimitri. 
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L’école a signalé aux services sociaux que la mère a été ivre a plusieurs reprises quand elle vient 

chercher Dimitri et qu’il a beaucoup des bleus sur son corps. 

Dimitri va maintenant être placé et ça peut durer 1-2 ans. 

Vous avez entendu parlé d’un institution qui est specialisé aux enfants avec des troubles de 

déficit (déficitaires) de l’attention et/ ou de l’hyperactivité. Cet hébergement est situé loin à la 

campagne. Comme alternative il y a une institution privé sans aucune specialité mais qui est situé 

prés de la mère de Dimitri et de son école. 

 

- Quel est votre raisonnement quant au choix d’hébergement pour Dimitri? 

- S’il y aurait eu une famille d’accueil libre pour Dimitri? 

 

Questions generals par rapport au placement aux enfants 6-12 ans: 

- A votre avi, quel serait un bon placement pour un enfant de 6-12 ans? 

- Comment cela se passe-t-il? Comment ça fonctionne? 

- Qu’est-ce qui joue de l’importance quant au choix du placement? 

- Est-ce que la longueur du placement a une importance par rapport au choix? 

- Est-ce que l’âge de l’enfant, ses besoins eventuels ou des frères et soeurs eventuels peuvent 

jouer un role important quant au choix du placement? 

- Qui prend la decision? Que pouvez vous décider vous même? 

- Qu’est-ce que vous savez par rapport aux resultats/effets/risques des placements? 

 

 

12-18 år 

 

5. Marie 

Marie qui a 13 ans habite avec sa mère et son père. Le père de Marie a abusé d’elle 

sexuellement. Bien que l’enquête demontre cela, la mère dit qu’elle ne le quittera pas. Vous 

trouvez alors que Marie devrait être placée. Vous soupçonnez que le placement serait 

relativement long et que Marie est en besoin d’un soutien ou d’un appui térapeutique. 

 

- Quel est votre raisonnement par rapport au choix du placement pour Marie? 
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- Pourrait un placement en famille d’accueil être une alternative pour Marie? 

 

 

6. Ali 

Ali a 15 ans et habite avec ses parents et ses trois frères et soeurs plus petits. Le professeur d’Ali 

a contacté les services sociaux car Ali a beaucoup d'absence à l’école. Le professeur est aussi 

inquiet vue qu’Ali a souvent beaucoup des bleus sur son corps. L’enquête montre que c’est le 

père d’Ali qui l’a battu quand il ne l’écoute pas ou qu’il ne fait pas ce que le père veut. Ali va 

maintenant être placé. Vous ne croyez pas que le placement serait très longue. 

 

 

- Quel est votre raisonnement? 

- Quel type d’hébergement conviendrait au situation d’Ali? 

 

 

Questions generals par rapport au placement aux enfants 12-18 ans: 

- A votre avi, quel serait un bon placement pour un enfant de 12-18 ans? 

- Comment cela se passe-t-il? Comment ça fonctionne? 

- Qu’est-ce qui joue de l’importance quant au choix du placement? 

- Est-ce que la longueur du placement a une importance par rapport au choix? 

- Est-ce que l’âge de l’enfant, ses besoins eventuels ou des frères et soeurs eventuels peuvent 

jouer un role important quant au choix du placement? 

- Qui prend la decision? Que pouvez vous décider vous même? 

- Qu’est-ce que vous savez par rapport aux resultats/effets/risques des placements?  

 

 

 

 


