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Sammanfattning
Bland socialarbetare i Ryssland pågår ett intensivt och angeläget arbete med 
hemlösa och föräldralösa barn. Många barn lever utan föräldrars omvård-
nad, samtidigt som de ekonomiska resurserna som socialtjänsten förvaltar är 
knappa. För att höja kvalitén och effektivisera arbetet pågår sedan ett antal år 
tillbaka ett försök att introducera familjehemmet som samlevnadsform inom 
den ryska socialtjänsten. Ambitionen är barn ska kunna tas emot i familjer i 
stället för att placeras på institution. 

Som ett led i denna omställning genomfördes under 2002-2005 ett svensk-
ryskt utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla familjehemsverksamhet. 
Projektet var ett samarbete mellan de sociala myndigheterna i Leningrads län 
och Kommunförbundet (numera Regionförbundet) Sörmland. Det byggde 
bland annat på erfarenhetsutbyte mellan ryska och svenska socialarbetare. 
Mälardalens utvärderingsakademi vid Institutionen för samhälls- och bete-
endevetenskap på Mälardalens högskola, har på uppdrag av projektledning-
en genomfört en utvärdering av projektet. I föreliggande rapport presenteras 
resultatet från utvärderingen. 

Utfallet har bedömts med avseende på de resultat som kunnat iakttas när 
det gäller (1) expansion av familjehem och minskning av institutionsplacer-
ingar, (2) fördjupning av den verksamhet som bedrivs, (3) strategisk program-
utveckling samt (4) i vilken utsträckning projektet medverkat till en grundlig 
analys av det samhällsproblem som ska bemötas. Dessutom har frågor ställts 
om verksamhetens relevans och hållbarhet. Det empiriska underlaget för be-
dömningen utgörs av både enkäter, intervjuer, dokument, ljudupptagningar 
från seminarier, observationer och informella samtal. 

Resultaten visar att projektet har medverkat till begränsad expansion och 
kvalitativ fördjupning av ett angeläget arbete med att utveckla familjehem 
samt att familjehemsprojektet därmed har angripit ett samhällsproblem som 
bör ha hög prioritet hos såväl ryska myndigheter som svenska biståndsor-
gan. Problemets omfattning är ett skäl till arbetets aktualitet och angelägen-
hetsgrad. Dess nära förhållande till en utbredd kriminalitet bland unga är ett 
annat. 

Projektet har stärkt de ryska deltagarna i deras dagliga arbete. De har fått 
uppslag och utvecklat kunskaper om hur arbetet kan utformas. Projektet har 
också medverkat till att deltagarnas arbete fått större legitimitet från myn-
digheter och medborgare i det ryska samhället. 

Omställningen från ett institutionsbaserat system till ett system som byg-
ger på familjen har emellertid inte kunnat fullföljas. Framför allt har de eko-
nomiska resurserna saknats. Förklaringen är otillräcklig eftersom familje-
hemsverksamhet är mindre kostnadskrävande än institutionsboende. 
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Projektet har blottlagt och kanske förstärkt en intressekonflikt mellan olika 
myndigheter. Flera av länets kommittéer har de utsatta barnen inom sitt an-
svarsområde. Om det samhällsproblem som projektet handlar om ska kunna 
bemötas fordras samarbete mellan dessa myndigheter. Att systemskiftet inte 
har kunnat genomföras kan ha sin förklaring i att myndigheterna inte kunnat 
enas. 

I mötet mellan svensk och rysk praxis och juridisk tradition har både lik-
heter och skillnader länderna emellan blivit uppmärksammade. Familje-
hemsmodellen har inte fullt ut kunnat integreras i den ryska socialtjänsten. 
Lagstiftningen ger inte verksamheten den legitimitet som fordras. Tack vare 
projektet har emellertid verksamhetens svaga juridiska grund placerats på 
dagordningen. 

De skillnader som finns mellan olika positioner, synsätt och juridiska sam-
levnadsformer gäller bland annat förhållandet mellan barnet och de biologis-
ka föräldrarna. Inom ramen för den nuvarande ryska lagstiftningen finns det 
ingen samlevnadsform som motsvarar det svenska familjehemmet. Ur bar-
nets perspektiv är det angeläget att det erbjuds omsorg och tillsyn och att 
man samtidigt arbetar för att förbättra kontakten mellan barnet och de biolo-
giska föräldrarna, vilken samlevnadsform man än använder sig av. Detta är 
också fortsättningsvis en utmaning för dem som vill arbeta med frågan om 
de socialt föräldralösa barnen i Leningrads län. 

De problemanalyser som tagits fram visar på en bred förståelse av sam-
hällsproblemet. De hänvisar företrädesvis till materialistiska förklaringar 
men saknar kulturpsykologiska och genderrelaterade aspekter. Vad betyder 
exempelvis de befintliga föreställningarna om manligt och kvinnligt samt de 
ryska männens frånvaro i barnens liv, för det samhällsproblem som projektet 
vill bemöta? 

Projektet har strävat efter grundliga analyser, strategisk programutveck-
ling, kvalitativ fördjupning och expansion. Projektet som utbildningsinsats 
har emellertid i första hand arbetat för kvalitativ fördjupning eller metodut-
veckling. Det innebär att övergripande strategiska frågor inte har behandlats 
i tillräckligt stor utsträckning. Det innebär också att inriktningen varit på in-
tervention snarare än prevention. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund

Hösten 2002 inleddes ett Sida-finansierat utvecklingsarbete vars mål var att 
förbättra livsvillkoren för utsatta barn i Leningrads län. Bakom projektet stod 
Kommunförbundet (numera Regionförbundet) Sörmland, Arbets- och social-
skyddskommittén i Leningrads län samt MaFo Consult AB. Utvecklingsarbe-
tet pågick mellan 2002 och 2005 och var en fortsättning på och vidareutveck-
ling av ett tidigare socialt samarbetsprojekt som genomfördes under 1998-
2001, även det med Sida som finansiär. 

Projektet bestod av två delprojekt. Det ena handlade om att utveckla stö-
det för barn med funktionshinder. Det andra gällde barn som lever utan för-
äldrars omvårdnad och gick ut på att utveckla familjehemsverksamhet. 

Mälardalens utvärderingsakademi vid Institutionen för samhälls- och be-
teendevetenskap på Mälardalens högskola, fick vid projektstart uppgiften att 
utvärdera projekten. I föreliggande rapport presenteras resultatet från utvär-
deringen av det andra delprojektet, familjehemsprojektet. 

1.2 Uppgift och syfte 

Uppgiften är alltså att utvärdera familjehemsprojektet. Syftet är att medverka 
till reflektion och ett fördjupat samtal om arbetet med hemlösa eller föräldra-
lösa barn i Ryssland. Syftet är också att läsaren ska utveckla ytterligare kun-
skaper om det aktuella samhällsproblemet och hur det kan bemötas. Rappor-
ten vänder sig till den som är intresserad av socialt utvecklingsarbete i all-
mänhet och utvecklingen av arbetet med utsatta barn i Ryssland i synnerhet. 
Mer specifikt riktar sig utvärderingen till de parter som samverkat i projektet: 
Regionförbundet Sörmland och Arbets- och socialskyddskommittén i Lenin-
grads län, finansiären Sida samt de svenska och ryska socialarbetare som på 
olika sätt medverkat i projektets genomförande. 

1.3 Utvärderingens genomförande 

Utvärderingen har genomförts i två etapper. Vid projektstart gjordes en be-
dömning av utgångsläget som presenterades i en första rapport (Hopstadius, 
2003). Som ett resultat av den rapporten samlades ytterligare så kallade base-
line-uppgifter in (se Jemeljanova, 2003 samt bilaga 1). I föreliggande rapport 
har dessa båda dokument jämförts med motsvarande uppgifter från projek-
tets slutskede. 

Tidigt fanns ambitionen att en utvärderare skulle finnas med under hela 
projekttiden. Denna ambition har dock inte kunnat fullföljas (Forsberg, 
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2003a). Därför blir anspråken återhållsamma när det gäller att bedöma pro-
cessen. I stället är utvärderingen i huvudsak en bedömning av i vilken ut-
sträckning projektets resultatmål har uppfyllts. 

1.4 Metod

1.4.1 Empiriskt material 

Det empiriska materialet består för det första av en enkät som de ryska delta-
garna besvarat med frågor som rör situationen på orterna och den verksam-
het som bedrivs. Enkäten (bilaga 2) har distribuerats till deltagarna, en till 
varje ort som medverkar i projektet. Sex av orterna har besvarat enkäten. Den 
sjunde orten har tvingats avbryta sin medverkan inte bara i utvärderingen 
utan också i projektet. Frågorna i enkäten relaterar direkt till den övergripan-
de projektbeskrivningen. Flera av projektets förväntade resultat gäller Lenin-
grads län som helhet, därför har även Arbets- och socialskyddskommittén 
besvarat en enkät med något annorlunda formulerade frågor (bilaga 3). 

Enkäterna innehåller frågor av kvantitativ karaktär. Dessa uppgifter har 
ställts samman med motsvarande siffror från 2002, som deltagarna och 
kommittén därmed fått möjlighet att bekräfta. Enkäterna rymmer även frå-
gor där personerna ombeds beskriva sina upplevelser och erfarenheter av 
projektet samt den utveckling som skett under tiden. Även dessa uppgifter är 
direkt knutna till de mål och förväntade resultat som ställts upp i den över-
gripande projektbeskrivningen. 

Enkäterna distribuerades vid konferensen i oktober 2004 och returnerades 
till utvärderaren under november-december 2004. Enkäterna har genomgått 
översättning i båda riktningarna. 

En annan viktig källa för utvärderingen är intervjuer med några av de rys-
ka deltagarna som genomfördes i samband med konferensen i Leningrads 
län i oktober 2004. Dessa intervjuer var relativt öppna eller ”halvstrukturera-
de”. Frågorna rörde deras personliga förhållande till projektet och det läran-
de som eventuellt skett som ett resultat av projektet som utbildningsinsats. 
Fyra intervjuer har genomförts, översatts, transkriberats och analyserats. In-
tervjuerna har genomförts med hjälp av tolk. Tolkningen har skett från 
svenska till ryska och vice versa. 

Utöver dessa intervjuer genomfördes också kortare uppföljningssamtal 
vid konferensen 2005 med representanter för samtliga deltagande orter samt 
för kommittén. Syftet med dessa intervjuer var framför allt att följa upp och 
förtydliga de uppgifter som lämnats i enkäterna. Även dessa intervjuer 
genomfördes med hjälp av tolk och spelades in med bandspelare. De har av-
lyssnats och uppgifterna har bidragit till tolkningen av enkäten. De har dock 
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inte transkriberats eftersom de främst hade som syfte att förtydliga insända 
uppgifter. 

De som deltagit i familjehemsprojektet har under projektets gång genom-
fört projektarbeten i form av skrivna dokument. Dessa har samlats in och be-
traktas i utvärderingen som ett viktigt uttryck för den metod- och verksam-
hetsutveckling som familjehemsprojektet åstadkommit. Även projektleda-
rens utvärderingar och årsrapporter har bildat underlag för utvärderingen, 
tillsammans med de svenska deltagarnas skriftliga synpunkter efter de olika 
konferenstillfällena, projektbeskrivningen, föredragsutkast från de svenska 
deltagarna, avtalstexter, seminarieutvärderingar och e-brev från projektleda-
ren och andra personer med inblick i verksamheten. 

Vid seminarierna under konferensen i maj-juni 2005 gjordes ljudupptag-
ningar som vid hemkomsten avlyssnades och analyserades. Dessa ljudupp-
tagningar var omfattande och transkription gjordes endast av de avsnitt som 
bedömdes vara av betydelse för utvärderingen. 

Därtill kommer observationer och allmänna iakttagelser vid konferenser 
och vid besök på kommunala rehabiliteringscentra och i familjehem samt 
muntlig information vid informella samtal med bl.a. projektledaren, de svens-
ka och ryska deltagarna, tjänstepersoner inom rysk socialtjänst (på både 
länsnivå och kommunnivå) och personer som utvärderat eller utvärderar 
tidigare eller angränsade projekt. 

1.4.2 Analys

Det statistiska materialet har analyserats genom att uppgifterna från projek-
tets början och motsvarande uppgifter från projektets slutskede ställts sam-
man och jämförts. Differensen mellan de numerära talen har beräknats och 
sedan (i bedömningsmomentet, jfr. nästa avsnitt) använts som indikation på 
eventuell framgång. 

Enkäternas öppna frågor och intervjuerna (efter transkription) har analy-
serats med hjälp av den interventionslogik och de fyra målområden (expan-
sion, metodutveckling, programutveckling och problemanalys) som utfor-
mats och som redovisas nedan (avsnitt 1.7). Ljudupptagningarna från semi-
narierna vid den avslutande konferensen har avlyssnats och de avsnitt som 
bedömts vara relevanta i förhållande till utvärderingen har transkriberats och 
analyserats på samma sätt. Mindre språkliga redigeringar har gjorts av pro-
jektbeskrivningar, enkäter och intervjuutskrifter. 

Deltagarnas projektarbeten har analyserats i första hand med utgångs-
punkt i frågan om på vilket sätt dessa ”går till botten” med problemet (mål-
område fyra) men jag har också använt mig av detta material i bedömningen 
av vilken metodutveckling som skett (målområde två). Övriga skrivna do-
kument har inte analyserats direkt utan utnyttjats som stödmaterial i den 
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mån texterna erbjuder ytterligare belysning av uppgifter som redan fram-
kommit. 

Observationerna har inte analyserats på något systematiskt sätt, men det 
har ansetts angeläget att ändå betrakta dessa som empiriskt underlag efter-
som de sannolikt bidragit till den helhetsbild som så småningom framträtt, 
som bland annat kommer till uttryck i den fyra målområdena. 

Analyserna har kontinuerligt i informella samtal diskuterats med olika 
personer som deltar i projektet, projektledaren och de svenska och ryska del-
tagarna. Därtill har en centralt placerad tjänsteperson inom den kommunala 
ryska socialtjänsten läst och kommenterat korta men viktiga avsnitt (hennes 
kommentarer skickades med e-post och hör måhända egentligen hemma 
inom kategorin dokument). Jag har också brevledes tillfrågat en tjänsteper-
son på länets Utbildningskommitté om hennes synpunkter på projektet och 
dess utfall, dock utan att erhålla svar. De informella samtal som utgör en ma-
terialkategori har alltså främst haft funktionen att stödja eller korrigera kun-
skaper som redan etablerats. 

Tabell 1 visar översiktligt det empiriska materialet och inom vilka målom-
råden respektive materialkategori utnyttjats i analysarbetet. Målområdena 
redovisas utförligare i avsnitt 1.7. 

Tabell 1. Sammanställning av undersökningsmaterialet i förhållande till de målområden 
som utarbetats 

 
ENKÄTER INTER-

VJUER
DOKU-
MENT

LJUD-
UPPTAG-
NINGAR 

OBSERVA-
TIONER

INFOR-
MELLA

SAMTAL

EXPANSION x x x x

FÖRDJUP-
NING x x x x

PROGRAM-
UTVECKLING x x

PROBLEM-
ANALYS x x x x x x

 

1.4.3 Bedömning

Av Sidas rekommenderade kriterier för bedömning av biståndsprojekt (mål-
uppfyllelse, effekt, relevans, hållbarhet och kostnadseffektivitet, se Molund & 
Schill, 2004) utnyttjas måluppfyllelse-, relevans- och hållbarhetskriterierna 
explicit. I första hand har bedömningen genomförts med hjälp av måluppfyl-
lelsekriteriet eftersom de fyra identifierade målområdena utgör primär 
grund för bedömning av projektet. Dessa baserar sig på implicita och explici-
ta målsättningar och kan därmed uppfattas som en tillämpning av Sidas 
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måluppfyllelsekriterium. Hållbarhets- och relevanskriterierna används som 
komplement till dessa fyra. Därutöver har internationell forskning om de so-
ciala förhållandena i det ryska samhället tjänat som ytterligare resurs, främst 
vid bedömningen av problemanalysen, det vill säga i vilken utsträckning 
man lyckas gå till botten med problemet och i vilken utsträckning insatserna 
som sätts in kan anses vara adekvata (relevanta). Det ska påpekas att be-
dömningen i viss utsträckning bygger på deltagarnas självvärdering. I såväl 
enkäter som intervjuer har de själva fått uppskatta vad man har uppnått, vil-
ken verksamhetsförändring som skett, vilken betydelse som projektet kan 
tillmätas och även vilka risker som kan finnas när det gäller verksamhetens 
hållbarhet på längre sikt. 

1.5 Utvärderingsobjektet är ett utbildningsprojekt 

För att tydligt kunna urskilja det objekt som blivit föremål för utvärdering är 
det angeläget att göra åtskillnad mellan interventionen, det vill säga projek-
tet, och deltagarnas reguljära verksamhet. Interventionen uppfattas i denna 
utvärdering som ett utbildningsprojekt vars syfte är lärande och verksamhets-
utveckling. Enkätsvaren tyder på att för deltagarna flyter projektet och det 
dagliga arbetet samman. Exempelvis kan en av dem påstå att projektet pågår 
mellan år 2003 och 2010. Uppgiften skall tolkas som att deltagandet i projek-
tet utmynnar i program som har bärighet på längre sikt och ska alltså uppfat-
tas som något positivt ur hållbarhetssynpunkt. Det nära förhållandet mellan 
projektet och den reguljära verksamheten kan även ur pedagogisk synpunkt 
uppfattas som något centralt: deltagarna bär med sig aktuella problem och 
erfarenheter när de möts till de olika utbildningstillfällena vilket torde främja 
lärande och problemlösning. Enheten mellan projektet och den reguljära 
verksamheten är en viktig utgångspunkt också för att projektet ska kunna 
förankras i dess sociala och kulturella sammanhang. 

För utvärderingen är det emellertid angeläget att upprätthålla distinktio-
nen mellan den löpande verksamheten och projektet. Med denna åtskillnad 
följer att utvärderingen inte kommer att kvalitativt bedöma utfallet av de lo-
kala verksamheterna, exempelvis hur barnen upplever familjehemsarbetet 
eller i vilken utsträckning kvalitén har förbättrats när det gäller omvårdnad. 
Det är projektet som ska utvärderas, inte verksamheten. Det empiriska un-
derlaget är alltför begränsat för att en utvärdering av verksamheten ska kun-
na genomföras med rimlig trovärdighet. En dylik bedömning hade förutsatt 
en närmare kontakt med verksamheten och antagligen också direktkontakt 
med de barn och föräldrar som tar del av den. 

Som stöd för distinktionen kan också nämnas den åtskillnad mellan pri-
mär målgrupp och aktuell målgrupp som görs i styrdokumenten (Sida öst, 
2002; Regionförbundet Sörmland, 2003b). Den primära målgruppen är barn 
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och tonåringar ”från problemfamiljer”. Den aktuella målgruppen är befatt-
ningshavare och anställda på de deltagande orterna. Distinktionen mellan 
primär och aktuell målgrupp kan rimligen tolkas som att projektet vänder sig 
till befattningshavare och anställda (den aktuella målgruppen) för att de ska 
utvecklas i sitt kunnande och arbetssätt men i slutänden syftar till att stärka 
barnen och ungdomarna (den primära målgruppen). Utvärderingen gör inte 
anspråk på att uttala sig om eventuella effekter hos den primära målgruppen 
utan nöjer sig med att redovisa och diskutera utfallet hos den aktuella mål-
gruppen. 

En annan distinktion som har påverkat bedömningsarbetet är den mellan 
projektdeltagare och projektansvariga. Deltagare kallas i denna rapport de 
ryska socialarbetare som har deltagit i projektets konferenser, författat pro-
jektarbeten och drivit förändringsarbeten på sina respektive orter. När det 
inbjuds till seminarier och utbildning har de redovisat vad som uppnåtts. Det 
är alltså i första hand de lokala socialarbetarna som driver projektet. Även 
utvecklingen i regionen som helhet har behandlats vid konferenserna, men 
det har då i första hand gällt hur villkoren för det lokala arbetet förändras, ex-
empelvis när det gäller lagstiftning eller finansiering. 

Projektet är ett samarbetsprojekt och därmed har det ansetts riktigt att 
understryka samspelet mellan projektansvariga och projektdeltagare. De kri-
tiska synpunkter som framförs riktar sig emellertid i första hand till dem som 
har inflytande över projektets utformning, det vill säga Arbets- och social-
skyddskommittén, projektledaren och i viss utsträckning de svenska delta-
garna, i den mån som dessa kunnat påverka upplägg, planering och genom-
förande av de olika insatserna. 

1.6 Projektets mål 

Bland de målskrivningar som projektet på något sätt har att ta hänsyn till 
finns dels projektets interna mål och dels centrala värderingar eller vad man 
skulle kunna kalla överordnade mål och centrala värderingar hos finansiären 
Sida. När det gäller de interna målen görs det inom projektets ram distink-
tioner mellan utvecklingsmål, projektmål och förväntade resultat. Utvecklingsmå-
len är övergripande, de förväntade resultaten mer avgränsade, specifika och i 
viss utsträckning mätbara. Projektmålen befinner sig någonstans där emel-
lan. Därtill kommer alltså Sidas mål. Det gör att man tillsammans kan identi-
fiera mål på fyra olika nivåer: överordnande mål, utvecklingsmål, projektmål 
och förväntade resultat. 

De överordnade målen (1) kan med hänvisning till aktuella policydokument 
(Molund & Schill, 2004) uttryckas med orden fattigdomsbekämpning, främ-
jande av demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättig-
heter. Det förstnämnda är Sidas främsta mål och enligt Sidas utvärderingspo-
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licy den referenspunkt mot vilken allt utvecklingsarbete som Sida bedriver 
ska bedömas (Molund & Schill, 2004). Liknande målskrivningar finns också i 
äldre styrdokument eller regleringsbrev (jfr. Lewin, 1992, s. 43). 

Flera av dessa överordnade mål har lämnat avtryck också i projektets 
egna skrivningar, exempelvis i Sidas beslut om insatsstöd och i kontraktet 
som reglerar samarbetet mellan parterna. I dessa dokument finns formule-
ringar som bland annat lyfter fram jämställdhet, hållbar utveckling, och för-
troende mellan länder som centrala mål för utvecklingsarbetet:  

Projektet i sin helhet har ett uttalat mål att den kunskap som förmedlas också skall 
spegla demokrati-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven. 

Jämställdhetsaspekten är av central betydelse då flickor och pojkar har olika behov 
och förutsättningar i livet. Under praktiktiden i Sverige och i undervisningsmo-
mentet kommer särskild uppmärksamhet att läggas vid jämställdhetsfrågan.   

Projektet berör direkt målet att stärka en socialt hållbar ekonomisk omvandling i 
Leningrads län med en särskild anknytning till jämställdhetsmålet – att utveckla 
jämställdhet mellan barn och tonåringar. Biståndets övergripande mål är att stär-
ka en säkerhetsgemenskap mellan länderna. När olika yrkesgrupper från olika kul-
turer och med olika förutsättningar lär känna varandra och skapar kontakter och 
bygger förtroende mellan varandra, främjas detta mål. Även utvecklingen av vän-
ortskontakter främjar detta mål (Regionförbundet Sörmland 2003b, s. 2). 

Utvecklingsmålet (2) är enligt projektets egna styrdokument att ”trygga det 
enskilda barnets rättigheter till ett värdigt liv” (Regionförbundet Sörmland, 
2003b, s. 2). Ett värdigt liv är enligt utvecklingsmålet bland annat att ha till-
gång till vård, omsorg och uppfostran i en familj. 

Projektmålet (3) är enligt styrdokumenten att ”förhindra att barn och tonår-
ingar som inte bor i sina familjer placeras på sociala institutioner eller ham-
nar på gatan i kriminalitet” (Regionförbundet Sörmland, 2003b, s. 2). Vidare 
sägs avsikten vara att finna lösningar och metoder för att utveckla familje-
hem i kommunens regi. Någon definition av begreppet institution lämnas 
inte. Sannolikt avses alla typer av institutionsboende, både de kommunala 
och de inrättningar som länets olika kommittéer ansvarar för. 

De förväntade resultat (4) som angetts i den övergripande projektbeskriv-
ningen gäller både expansion och fördjupning (metodutveckling) av familje-
hemsverksamheten. De handlar också om programutveckling, det vill säga 
övergripande strategier för hur verksamheten med barn som lever utan för-
äldrars omsorg ska bedrivas och utvecklas. 
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Nedan följer en förteckning över projektets ”förväntade resultat” (numre-
ringen är min): 

1. Arbets- och socialskyddskommittén fortsätter att utveckla program för länet för 
att förebygga och minska barns och tonåringars kriminalitet och för att minska 
antalet barn/tonåringar i en svår social och ekonomisk situation; 
2. Program är utarbetat för att öka antalet familjehem och hur en vidareutveckling 
av dem ska ske; 
3. Samarbetet har utvecklats mellan familj, enskilda, frivilliga organisationer och 
olika myndigheter för att förebygga situationen att barn och tonåringar blir utan 
föräldraomsorg; 
4. Antalet barn och tonåringar i en svår social och ekonomisk situation ska ha 
minskat i de kommuner som deltar i projektet, nämligen Volkhov, Luga, Vsevo-
lozsjk, Tikhvin  och Viborg distrikt samt staden Volkhov; 
5. De deltagande kommunerna har ökat antalet barn och tonåringar placerade i 
familjehem och minskat antalet barn och tonåringar placerade på institutioner; 
6. Metoder har utvecklats för rekrytering av och stöd till familjehem samt för fa-
miljehemmets arbete med barnets/tonåringens biologiska föräldrar; 
7. En strävan ska vara att antalet barn/tonåringar på institutionerna i länet 
minskar; 
8. Specialiserade verksamheter för social rehabilitering av barn och tonåringar 
fortsätter att utvecklas och att fler sådana verksamheter startas;  
9. Lön utbetalas till familjehemsföräldrar samt ersättning för kost etc. i enlighet 
med federal förordning; 
10. Jourfamiljehem har etablerats i de i projektet deltagande kommunerna och om 
möjligt även i andra kommuner i länet; 
11. Samtliga deltagare utarbetat förslag till vidareutveckling av arbetet med barn 
och tonåringar i en svår social och ekonomisk situation, utifrån erfarenheter från 
Sverige och Leningrads län.  

(Regionförbundet Sörmland 2003b, s. 4-5). 

Dessa ”förväntade resultat” är av olika karaktär och bedömningen av hur de 
utfallit måste därför genomföras på olika sätt. Vissa är kvantitativa och be-
dömningen kan relativt enkelt göras genom att jämföra numerära tal. Andra 
bedömningar blir med nödvändighet av mer resonerande karaktär. 

1.7 Interventionens målområden och inre logik 

Projektet ska presenteras utförligare längre fram, men redan här kommer 
dess fokus, grundläggande karaktär och underliggande logik att tolkas och 
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beskrivas kortfattat. Förutom att karaktärisera utvärderingsobjektet är syftet 
med detta avsnitt att etablera en smula distans till projektet som intervention 
och dess detaljerade ”förväntade resultat”, vilket i sin tur är en förutsättning 
för att bedömningen ska kunna genomföras med viss självständighet. Genom 
att föra samman projektets intentioner (mål), strategier och arbetssätt i en 
gemensam ram skapas ett utrymme för att projektet kan bedömas med både 
explicita och implicita mål som referenspunkt. 

Följande påpekande är angeläget att understryka: de ”målområden” som 
arbetas fram i detta avsnitt gör inte anspråk på att täcka in alla de mål som 
redovisats i avsnitt 1.6. Stora områden faller utanför, vilket i första hand mo-
tiveras av att tillgänglig empiri inte tillåter en fullödig redogörelse för hur 
målen på de olika nivåerna har uppfyllts. I första hand är det utfallet av de 
”förväntade resultaten” som kommer att bedömas. 

Fyra målområden har utformats med utgångspunkt i projektets uppställ-
da målsättningar, förväntade resultat, deltagarnas projektarbeten tillsam-
mans med de generella riktlinjer för utvecklingsarbete som Sida lämnat. 
Inom ramen för projektet finns för det första en strävan efter att nå ut med 
familjehemsidén främst kvantitativt på bredden, det vill säga låta verksamhe-
ten expandera genom att exempelvis rekrytera ytterligare familjehem, söka 
efter vägar till finansiering och skapa legitimitet för arbetet hos olika instan-
ser. Tanken är att det samtidigt ska ske en minskning eller begränsning av in-
stitutionsboendet. 

För det andra finns det en vilja att fördjupa verksamheten genom kvalitati-
va förbättringar och metodutveckling när det gäller exempelvis utredning, 
utbildning och placering. Mot bakgrund av nämnda distinktion mellan pro-
jektet och verksamheten åtföljs bedömningen av detta andra målområde av 
tydliga reservationer: barnens upplevelser, livskvalité och kvalitén på den 
sociala omsorg som levereras lämnas utanför utvärderingen. Uppgiften be-
gränsas till att bedöma på vilket sätt och i vilken utsträckning projektet som 
intervention påverkat den verksamhet bland utsatta barn och ungdomar som 
deltagarna bedriver. 

För det tredje syftar projektet till programutveckling. Övergripande strate-
gier ska etableras för hur arbetet med utsatta barn, inklusive förebyggande 
insatser, ska bedrivas. 

För det fjärde kännetecknas projektets själva ansats av en önskan om att 
gå till botten med problemet genom en djupgående problemanalys och genom 
att söka efter problemets bakomliggande orsaker. Deltagarna utformar så 
kallade problemträd som visar de orsakssamband som döljer sig bakom pro-
blemet. Därefter ska adekvata strategier och verksamhetsplaner formas och 
appliceras på rätt ställe i orsakskedjan. Så kan den logik beskrivas som kom-
mer till uttryck i projektarbeten och i den metod för projektledning som till-
lämpats, LFA, The logical framework approach (jfr. Sida Metodenheten, 2002). 
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Dessa målområden utgör en sammanfattande tolkning av de intentioner 
och strategier som kommer till uttryck i de centrala dokumenten. I praktiken 
genomförs familjehemsprojektet i växelverkan mellan å ena sidan det regul-
jära arbetet med kollegor och klienter på hemmaplan och å andra sidan kon-
ferenser eller utbildningstillfällen med bland annat erfarenhetsutbyte, stu-
diebesök, övningar, föreläsningar och seminarier. Det som binder samman 
det reguljära och projektets utbildningsinsatser är projektarbetena som delta-
garna skriver under projektets gång. 

Grundtanken och den inre logik som bär upp interventionen tycks vara 
att utbildningsinsatserna med dess olika moment ska ge impulser, perspektiv 
och kunskaper som främjar lärande och verksamhetsutvecklingen på hem-
maplan. Genom studiebesök och erfarenhetsutbyte ska deltagarna få ta del 
av exempel på hur familjehemsverksamhet kan bedrivas. Genom seminarier 
på hemmaplan ska kunskaper och idéer kunna spridas till andra. Samtidigt 
finns en medvetenhet om att en viss verksamhet eller metod inte på något 
oproblematiskt sätt kan föras över från en miljö till en annan. De lokala förut-
sättningarna är avgörande för om arbetssättet ska bli framgångsrikt. Med ett 
sådant perspektiv blir de egna projektarbetena viktiga eftersom de ger möj-
lighet att med lokala förhållanden i blickfånget analysera problem, identifiera 
viktiga aspekter av dem och finna lösningar.  

1.8 Sammanfattning

Uppgiften är att bedöma utfallet av ett utbildningsprojekt vars mål varit att 
”trygga det enskilda barnets rättigheter till ett värdigt liv” (Regionförbundet 
Sörmland, 2003b, s. 2) bland annat genom att utveckla familjehemsverksam-
het. Bedömningen kommer att göras med avseende på de resultat som kun-
nat iakttas när det gäller (1) expansion av familjehem och minskning av insti-
tutionsplaceringar, (2) fördjupning av den verksamhet som bedrivs, (3) strate-
gisk programutveckling samt (4) i vilken utsträckning projektet medverkat till 
en grundlig analys av det samhällsproblem som ska bemötas. Dessutom 
kommer frågorna om verksamhetens relevans och hållbarhet att ställas.  

Det empiriska underlaget för bedömningen utgörs av både enkäter, inter-
vjuer, dokument, ljudupptagningar från seminarier, observationer och in-
formella samtal. 

Inledningsvis (kap. 2) kommer jag som en bakgrund till det som följer att 
redogöra för de sociala förhållandena i Leningrads län och några olika forsk-
ningsarbeten som försökt synliggöra vilka orsaker som kan finnas till att så 
många barn lever utan föräldrars omsorg. Forskningen som presenteras 
kommer längre fram att utnyttjas för bedömningen av det fjärde målområ-
det, ambitionen att genomföra grundliga problemanalyser. Därefter (kap. 3) 
presenteras projektet: aktörerna bakom projektet, projektets deltagare och 

18 



utgångspunkter samt vilka aktiviteter som genomförts. I det fjärde kapitlet 
(kap. 4) återfinns de empiriska uppgifter som bedömningen vilar på. Mate-
rialet är disponerat utifrån de fyra målområdena. Sedan kommer bedöm-
ningen (kap. 5). Värdeomdömen när det gäller projektets eventuella fram-
gång kommer att uttryckas i detta avsnitt. Därefter (kap. 6) diskuteras ett an-
tal frågor som aktualiserats under analys- och bedömningsarbetet. Rapporten 
avslutas med några sammanfattande slutsatser (kap. 7) och ett kapitel med 
rekommendationer (kap. 8) som riktar sig till projektets olika intressenter.  

19 



 

2 Något om de sociala förhållandena i Ryssland 
I detta kapitel kommer jag att försöka beskriva de sociala förhållandena i 
Ryssland och i Leningrads län. Jag kommer också att redovisa några olika 
faktorer som kan dölja sig bakom samhällsproblemet som projektet vill be-
möta. Underlaget är i första hand några forskningsarbeten men även några 
kortare och mer populärt inriktade tidningsartiklar har utnyttjats. Översikten 
gör inte anspråk på fullständighet. Många aspekter har antagligen försum-
mats, men de som redovisas har bedömts vara angelägna att beakta för att 
uppnå en djupare förståelse av varför så många barn lever utan föräldrars 
omsorg. Jag vill också understryka att bilden av det ryska samhället tecknas 
av en person som inte lever och bor i Ryssland. Det uppfattar jag framför allt 
som ett problem och en svaghet, även om det givetvis kan ha sina förtjänster 
att betrakta ett samhälle och en kultur med en smula distans. Avsnittet är 
föranlett av att problemanalysen har en framträdande roll i projektet. Som 
påpekats kommer projektets framgång när det gäller problemanalysen läng-
re fram att bedömas med hjälp av den kunskapsöversikt som redovisas här. 

2.1 Många barn lever utan föräldrars omvårdnad 

De statistiska uppgifterna om antalet hemlösa barn i Ryssland varierar kraf-
tigt. The Russian Children’s Foundation uppskattar enligt e-tidningen Mos-
news att antalet hemlösa barn i Ryssland som helhet var 700 000 i slutet av 
2002 (Mosnews, 2004-06-01). Templemans (2004) uppgifter är än mer nedslå-
ende. Han hänvisar till statistik enligt vilken 2 miljoner barn i Ryssland är 
hemlösa och enligt e-tidskriften Ryska posten den 12/4, 2004 är antalet för-
äldralösa barn 4 miljoner. 

I Leningrads län bor enligt uppgift från Arbets- och socialskyddskommit-
tén 400 000 familjer och lika många barn (Jemeljanova, 2003). Det har på se-
nare år skett en väsentlig ökning av antalet barn som lever utan föräldrarnas 
omvårdnad (Hopstadius, 2003). Under år 1999 registrerades 3 940 barn. Det 
följande året var antalet 6002. När familjehemsprojektet startade år 2002 rap-
porterades att 6 570 barn lever utan föräldrars omvårdnad (Jemeljanova, 
2002). Det totala antalet invånare i länet är 1,6 miljoner (Karlsson, 2004). 

Hopstadius (2003) beskriver med utgångspunkt i en rapport från Arbets- 
och socialskyddskommittén de aktuella problemen och den offentliga aktivi-
tet med vilken ryska myndigheter vill adressera dem. Rapporten som hänvi-
sas till är skriven av representanter från kommittén med dåvarande chefen 
för barn- och familjefrågor som huvudansvarig redaktör. Orsakerna till ök-
ningen av antalet hemlösa barn sägs vara försämrade socioekonomiska vill-
kor för familjerna, social stress, otrygghet, fattigdom och missbruk. Enligt 
Jemeljanova (2003) följer inte löneutvecklingen kostnadsutvecklingen. I ett- 
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eller tvåbarnsfamiljer utgör kostnaden för mat 56 % av familjens budget, i 
trebarnsfamiljer 67 % och i fyrbarnsfamiljer 100 % ”eller ännu mera”. 

En annan orsak till problemen som respondenterna i Hopstadius (2003) 
undersökning framhåller är en ”avvikande värdeorientering” hos barnen. 
Barn flyr från sina hemmiljöer, de ”hamnar på gatan och bryter mot etable-
rade moral- och socialnormer i samhället” (a.a., s. 7). Enligt författaren är det 
heller inte ovanligt att föräldrar uppfattar institutionsvården som den enda 
möjligheten för att barnen ska kunna ges grundläggande materiell trygghet. 

2.2 Chockterapin och dess effekter 

När det gäller orsakerna till de sociala problemen hänvisar alltså Hopstadius 
(2003) liksom Jemeljanova (2003) till den socioekonomiska utvecklingen i Le-
ningrads län. De samhällsekonomiska problemen är i sin tur att betrakta som 
ett resultat av de omfattande politiska förändringar som genomförts under 
och efter kommunismens sammanbrott (Cockerham, 1999). 

Enligt Carlson (2000) infördes i början av 1992, efter Sovjetunionens upp-
lösning, ”chockterapi” i Ryssland – på inrådan av både Världsbanken och 
Internationella Valutafonden. Bland annat började man att tillämpa en mer 
restriktiv valuta- och skattepolitik, prissättningen liberaliserades och före-
tagsstöden reducerades. Samtidigt öppnades den ryska ekonomin för inter-
nationell handel och de inhemska företagen utsattes för konkurrens från före-
tag i väst. Chockterapin hade redan tillämpats i både Polen (1990) och 
Tjeckoslovakien (1991) utan de negativa effekter som skulle bli följden i Ryss-
land. 

I Ryssland hade enligt Carlson reformerna dramatiska konsekvenser med 
fallande reallöner och vikande produktion. Mellan 1990 och 1993 hade real-
lönerna fallit med 60 %. Inhemska företag förlorade marknadsandelar och 
många upphörde. Arbetslösheten steg, inflationen likaså. År 1992 uppgick 
inflationen till 1 561 %; människors ekonomiska tillgångar rasade i värde. 
Offentliga förmåner exempelvis pensioner och andra socialförsäkringar ero-
derade. När det gäller arbetslösheten påpekar Semenova och Thompson 
(2004) att denna trots allt inte ökade så kraftigt som man kunnat förmoda. År 
1996 var den enligt författarna under tio procent. Orsakerna till den försäm-
rade levnadsstandarden var i första hand inflationen och försämrade löner. 

Carlson redogör för de ekonomiska svårigheter som stora delar av den 
ryska befolkningen upplevde. Andelen fattiga (personer med lägre än halva 
medelinkomsten i landet) tredubblades på fem år, från 11,9 % 1989 till 33 % 
1994. Ytterligare fyra år senare, 1998, anger 80 % av invånarna i staden Ta-
ganrog att deras ekonomiska situation är sämre än den varit tio år tidigare. 

Enligt Carlson går meningarna isär om anledningen till de dramatiska 
ekonomiska problemen. Några menar att reformerna genomfördes allt för 
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snabbt, andra menar att det aldrig blev någon verklig chockterapi. I jämförel-
se med andra länder i det tidigare östblocket har Ryssland ingen demokratisk 
historia att falla tillbaka på vilket författaren menar kan vara en förklaring. 
Inte heller har där funnits någon period då en ”protestantisk etik” och kapita-
listisk kultur kunnat växa fram. 

Sävborg (2004) skriver att den ryska ekonomin efter tio års tillbakagång 
har utvecklats i positiv riktning sedan 1999. Detta år var tillväxten 6,4 %, 2000 
var tillväxten 10 %, 2001 5,1 % och 2003 var tillväxten 7,3 %. ”Det har visserli-
gen tagit tid för människor att återfå den köpkraft de hade tidigare, men steg 
för steg höjs ändå levnadsstandarden för stora grupper” skriver Sävborg 
(2004, s. 9). Samtidigt konstaterar hon att klyftorna i landet inte bara består 
utan fördjupas. Standardskillnaderna ökar mellan rika och fattiga regioner, 
vilket leder till att landsbygden avfolkas. Även folkhälsan har förblivit ett 
bekymmer enligt Sävborg. 

Ryska posten (2004-10-04) hänvisar till en undersökning enligt vilken 26 % 
av den ryska befolkningen lever i “extrem fattigdom”. Ensamstående pen-
sionärer, barnfamiljer och ensamstående föräldrar är mest utsatta. Enligt e-
tidskriften anser författarna till rapporten att höjd sysselsättningsgrad inte är 
någon patentmedicin eftersom arbetslösheten är betydligt mindre än i väst. 

2.3 Tre parallella kurvor: ekonomi, social välfärd och hälsa 

Den sociala och ekonomiska utvecklingen tycks alltså i viss mån löpa paral-
lellt med varandra. En tredje kurva som följer ett liknande mönster är hälso-
utvecklingen. Cockerham (1999) beskriver den negativa trenden när det gäll-
er hälsa i förhållande till den ekonomiska och sociala utvecklingen i Ryss-
land. Utgångspunkten är den låga medellivslängd som Ryssland och många 
av länderna i Östeuropa uppvisar i jämförelse med länder i väst. Medellivs-
längden i Ryssland har enligt Cockerham sjunkit mellan 1987 och 1994, för 
att sedan vända uppåt. De närmsta åren innan 1987 skedde en viss förbätt-
ring som Carlson (2000) hänför till en restriktivare alkoholpolitik som Gorba-
tjov initierat. Den vändning uppåt efter 1994 som Carlson (2000) och Cocker-
ham (1999) noterar bröts 1998-1999 och tendensen har även de senaste fyra 
åren varit negativ, enligt aktuell statistik från WHO. År 2003 var den förvän-
tade medellivslängden för kvinnor strax under 72 år och för män knappt 59 
år. 

Den låga medellivslängden tillsammans med ett lågt födelsetal har fått till 
konsekvens att den ryska federationen upplevt en av världens mest drama-
tiska minskningar av folkmängden (Levintova & Novotny, 2004). År 2003 
hade Ryssland cirka 145 miljoner invånare enligt NE. E-tidskriften Ryska pos-
ten hänvisar till Anatolij Visjnevskij, ekonom vid ryska vetenskapsakademin 
som hävdar att de höga dödstalen är ”en social fråga och att väsentliga orsa-
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ker är olyckor, mord, självmord”. Visjnevskij menar att ”forskarna” bör föra 
fram en ny ”livsfilosofi” för att på så sätt påverka exempelvis antalet dödsof-
fer i trafiken – som idag är ”fler än i ett tämligen stort krig”! (Ryska posten 
2003-11-18). 

Alltså: antalet barn som lever utan föräldrars omvårdnad har ökat, samti-
digt som medellivslängden har sjunkit bland både kvinnor och män. Det 
finns anledning att fråga sig om dessa båda negativa trender har en gemen-
sam orsak. Är de i själva verket symptom på något annat? Som redan påpe-
kats kan chockterapin och de medföljande ekonomiska försämringarna vara 
en bakomliggande variabel (Carlson, 2000), men det finns förstås också andra 
tolkningsmöjligheter. Social stress, livsstil och anomi är några av de förkla-
rande begrepp som utnyttjas i forskningen. 

2.4 Social stress

Levintova och Novotny (2004) liksom Tragakes och Lessof (2003) betraktar 
den stigande mortaliteten som ett resultat av de omfattande politiska, eko-
nomiska och sociala förändringarna. Cockerham (1999) använder begreppet 
social stress som redskap för att förstå den negativa utvecklingen. En stor del 
av stressforskningen ägnar sig åt förhållanden på grupp- och individnivå. 
Cockerham menar emellertid att även stressorer på makronivå förorsakar 
stress och att kommunismens fall är ett exempel på en dylik omfattande 
strukturell förändring. 

Cockerham tänker sig också att sociodemografiska förhållanden har bety-
delse. En tydlig skillnad finns även mellan könen och med hänsyn till ålder. 
När det gäller ålder konstaterar författaren att det inte är dödligheten bland 
barn och gamla som ligger bakom den låga medellivslängden. Det är medel-
ålders män som dör i större utsträckning än vad de gör i exempelvis västeu-
ropeiska länder. Även geografiska skillnader noteras: den största ökningen 
när det gäller mortalitet bland medelålders män sker i urbana miljöer i de 
mest utvecklade republikerna. Författaren spårar också klassrelaterade orsa-
ker till problemet. Låg utbildning och manuellt arbete är riskfaktorer. Cock-
erham menar att människor ur olika sociala klasser har olika beredskap att 
dämpa effekterna av den sociala stress som omvandlingen av det ryska sam-
hället genererat. 

Samtidigt förekommer det skillnader i fråga om dödlighet och sjuklighet 
på alla nivåer i den sociala skiktningen och inte bara mellan överklass och 
arbetarklass. Det finns alltså ingen omedelbar koppling mellan (o)hälsa och 
ekonomisk ställning. Däremot kan ökande välstånd eller framgång i livet ge-
nerera självförtroende och initiativkraft som i sin tur främjar hälsa. Tillämpat 
på makronivå skulle ett dylikt synsätt kunna förklara varför Japans ekono-
miska framgång sammanfaller med en ökning av medellivslängden i landet 
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och att Ryssland upplever en motsatt utveckling på båda områdena samti-
digt. 

Med lågkonjunkturen följer känslor av hopplöshet. Framtidstron och 
självtilliten krymper i takt med att välståndet minskar. 

2.5 Livsstil som orsak till problemen 

Cockerham nöjer sig inte med detta utan komplicerar bilden ytterligare, 
bland annat genom påpekandet att den region i Japan som har högst medel-
livslängd har de lägsta inkomsterna och därtill låg social status. På motsva-
rande sätt har Tadzjikistan som är en av de fattigaste staterna i det som tidi-
gare var Sovjetunionen upplevt den största ökningen i medellivslängd mel-
lan 1979 och 1993 bland både män och kvinnor. Vidare skriver Cockerham att 
Tjeckien som i likhet med sina grannar varit med om en omfattande socialpo-
litisk omvälvning ändå redovisar en ökning när det gäller medellivslängd 
bland män. 

Cockerham är därför tveksam inför att den stress som de politiska om-
välvningarna i Ryssland kan ha genererat ensam skulle ha förorsakat de stora 
förändringarna i fråga om mortalitet. I stället tänker han sig att dess betydel-
se är indirekt genom att bidra till en destruktiv livsstil bland invånarna. Häl-
sosamma livsstilar är enligt Cockerham kollektiva beteendemönster som 
grundar sig i val, choices, och valmöjligheter, chances. Författaren hänvisar 
till Bourdieu och påpekar att de strukturella förutsättningarna på ett intrikat 
sätt är inbäddade i individens existens. Choice är fortfarande viktigt men 
chance äger prioritet över choice säger Cockerham. Enligt Bourdieu är till 
exempel en människas perception i hög grad bestämd av socialisation, erfa-
renhet och klasstillhörighet. Personens sätt att uppfatta, värdera, välja och 
handla begränsas alltså av den kulturella disposition han eller hon tillägnat 
sig. 

I samhällen där kunskapen om hälsa och ohälsa är svag liksom kontrollen 
över näringsintaget och där rökning och drickande är utbrett, är därför san-
nolikheten stor att destruktiva livsstilar etableras. Författaren redovisar 
forskning om rökning, alkoholintag och matvanor som styrker att en ohälso-
sam livsstil är utbredd i Ryssland och Östeuropa. Cockerham är alltså ange-
lägen om att påpeka att livsstil inte är något som etableras genom medvetna 
val. I stället reproduceras de socialt med utgångspunkt i aktuella samhälls-
förhållanden. 

Inom parentes sagt kan författarens tendens att söka förklaringarna i 
strukturella faktorer föranleda att frågan reses vilken betydelse utbildnings-
insatser kan ha som incitament till social förändring. Svaret är givetvis av-
hängigt vilken grundläggande antropologisk och pedagogisk grundsyn man 
bärs av, men det finns ingen principiell motsättning mellan strukturella för-
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klaringsmodeller och offensiv pedagogisk verksamhet. Däremot kan det fin-
nas ett värde i att de som ansvarar för olika utbildningsinsatser blir upp-
märksamma på vilken betydelse dessa mer eller mindre tvingande struktu-
rella omständigheterna har och låter dessa perspektiv också sätta sin prägel 
på undervisningens innehåll och form. Det kan också finnas anledning att 
förorda att insatserna sätts in på olika nivåer. Även juridiska reformer (som 
exempelvis en stramare alkohollagstiftning) kan ha pedagogiska effekter. 

2.6 Anomi

Enligt Shalin (1996) är anomibegreppet adekvat för att beskriva det kulturella 
tillstånd som inträtt efter kommunismens fall ”when old norms no longer 
apply but new ones are too vague and problematic to command universal 
assent” (s. 8). Anomi betyder normlöshet eller frånvaro av reglering och upp-
står enligt Durkheim som en konsekvens av samhällsförändringar när gamla 
normer inte ersätts av nya (Boglind, Eliæson & Månson, 2000). Begreppet 
myntades i det sena 1800-talets Europa med stora sociala omvälvningar i 
form av sekularisering, industrialisering, urbanisering och därmed samman-
hängande sociala problem.  

Caldwell (2004) menar att den tilltagande individualism som följer med 
marknadsekonomins inträde i sin tur leder till både anomi och alienation. 
Utan att alls nämna de ryska förhållandena refererar Putnam (2001) till en 
rad olika samhällsforskare som bekräftat betydelsen av den sociala samman-
hållningens betydelse för människors livsmöjligheter. Hans egna slutsatser är 
att hälsotillståndet i ett samhälle hotas mycket allvarligt om fler och fler 
”bowlar ensamma” (Putnam, 2001, s. 345). Creuziger (1996) som intervjuat 
yngre ryska föräldrar i syfte att spåra vilka uppfattningar om barn och barn-
uppfostran som finns i den postkommunistiska ryska kulturen, möter i sin 
undersökning medborgare och ett folk som söker efter sin identitet. Hon 
upptäcker att de föräldrar hon intervjuar inte förmår besvara hennes frågor. I 
stället möts hon av motfrågor: 

How can you describe a culture of a people who are actively in search of it them-
selves? … How can you define the identity of a people who claim they have lost it? 
(Creuziger, 1996, s. 76) 

En viktig källa till de sociala problem som projektet vill adressera skulle alltså 
vara den rotlöshet, vilsenhet och brist på sammanhang som följde på kom-
munismens och sovjetstatens upplösning. 

2.7 Genderrelaterade aspekter 

Sven Hirdman, tidigare ambassadör i Moskva, tecknade i ett anförande ar-
rangerat av Östeuropakommittén en bild liknande den som här presenteras. 
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Bland annat lyfte han fram kulturpsykologiska aspekter och det faktum att 
depression till följd av omvälvningarna särskilt drabbar den ryska mannen: 

Orsakerna är komplexa, men den viktigaste är de sociala omvälvningarna. Från 
det stabila sovjetiska till ett vilda västern samhälle. Social depression som slog 
hårdast mot männen leder till ökad alkoholism med dess följder.  

Även Engel (2004) påpekar att mannen i en mening drabbats hårdare än 
kvinnan av de sociopolitiska förändringarna i det ryska samhället. Skillnaden 
mellan hur kvinnor och män påverkas av förändringarna har att göra med att 
familjen och hemmet som bas för identitet och självuppfattning inte varit till-
gängligt för män på samma sätt som för kvinnor. Kvinnan är huvudperson 
och den sammanhållande kraften i familjen och kan hämta sin självaktning 
och livsmening ur denna uppgift. Mannen har inte på samma sätt familjelivet 
som grund i sitt liv och drabbas därför hårdare av förändringarna i samhället 
och av exempelvis arbetslöshet. 

Accustomed to defining themselves through their nondomestic roles, husbands 
found it more difficult than their wives to adopt family-based survival strategies. 
More women than men embraced religion, but more men than women took up se-
rious drinking (Engel, 2004, s. 264). 

Männens ställning och status är framför allt knuten till yrkesarbetet och deras 
relativa framgång när det gäller att förse hushållet med de resurser som be-
hövs. Därför blir de också mer sårbara i tider av arbetslöshet och social för-
ändring. En liknande analys finns för övrigt redan hos Durkheim som menar 
att äktenskapet är en institution som i första hand skyddar männen från 
anomi (Boglind, Eliæson & Månson, 2000). 

Engel relaterar till den aktuella historiska förändringen från kommunism 
till marknadsekonomi och skriver att det ligger en latent kris för det masku-
lina i både kommunismens misslyckande och den nyfattigdom som chockte-
rapi och marknadsekonomi medfört. Kommunismens fall upplevdes som ett 
förödmjukande nederlag för de ryska männen och den ryska manligheten: 

From being the center of the Soviet Union, one of the two most powerful nations 
on this earth, Russia had been reduced to a beggar at international financial tables 
and a provider of sexual services. Because national prowess had always been pre-
sented as male, national humiliation was experienced as a loss of masculinity 
(Engel, 2004, s. 264-265). 

Men inte heller den nya samhällsordningen och dess maskulinitet kunde 
stärka männens självförståelse och sociala identitet. Det faktum att flertalet av 
de ryska männen inte förmådde dra nytta av liberalisering och kapitalism 
utan tvärtom blev förlorare också denna gång, innebar att de förödmjukades 
på nytt. Marknadsekonomin belönade aggressivitet och tävlingsinstinkt men 
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eftersom köpkraft var kriteriet på framgång blev de flesta ryska män förlora-
re. Konsekvensen var och är desperation, flykt in i missbruk, destruktiva 
livsmönster och aggressivt beteende. 

Engels analys skulle kunna relateras till frågan om de hemlösa eller för-
äldralösa barn som familjehemsprojektet arbetar med och frågan skulle kun-
na ställas i vilken utsträckning genderrelaterade förhållanden döljer sig bak-
om de samhällsproblem som projektet vill bemöta. 

2.8 Sammanfattning

Källorna till de sociala problemen är alltså flera om man lyssnar till forsk-
ningsrapporterna. Den socioekonomiska utvecklingen i landet har satt spår i 
form av sviktande framtidstro och bristande självtillit, vilket i sin tur har bi-
dragit till ohälsa och destruktiva livsstilar. Till bilden hör att förlusten av tra-
ditioner och normativa element i den ryska kulturen har skapat känslor av 
rotlöshet, vilsenhet och brist på sammanhang, inte minst hos den uppväxan-
de generationen. Därtill kommer de föreställningar om manligt respektive 
kvinnligt som finns och hur dessa föreställningar och handlingsmönster le-
der till att den ryska mannen kan uppleva både förödmjukelse och utanför-
skap. 

Det är en sammansatt bild som framträder och ett komplext samhällspro-
blem som familjehemsprojektet velat bemöta. Den som vill agera för att för-
bättra livsvillkoren för utsatta barn i Ryssland, och därtill angripa själva roten 
till problemet, står följaktligen inför en stor utmaning. 
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3 Familjehemsprojektet 
Detta kapitel innehåller en översiktlig presentation av projektet: vilka som 
står bakom projektet, vilka som är projektets deltagare samt några av de ut-
gångspunkter som projektet vilar på. Avslutningsvis redovisas i kronologisk 
ordning de olika aktiviteter som genomförts. 

3.1 Intressenter och deltagare 

Parterna bakom familjehemsprojektet är de båda vänlänen Sörmlands län 
och Leningrads län samt MaFo Consult AB som också varit samordnare av 
projektet med Mats Forsberg som projektledare. Projektet initierades som en 
fortsättning på ett tidigare socialt samarbetsprojekt. När detta tidigare projekt 
skulle summeras och avslutas identifierades några områden som ansågs an-
gelägna att arbeta vidare med. Bland dessa prioriterade områden fanns arbe-
tet med barn som lever utan föräldrars omsorg. 

Till grund för samarbetet mellan länen finns ett samverkansavtal från 1997 
mellan Leningrads län, Regionförbundet Sörmland (som tidigare var Kom-
munförbundet Sörmland), Landstinget Sörmland samt Länsstyrelsen i Sö-
dermanlands län. Avtalet har förnyats och uppdaterats 2000 och 2002 (Regi-
onförbundet Sörmland, 2003a). 

I kontraktet mellan parterna understryks behovet av samverkan också 
med andra aktörer för att ambitionerna ska kunna fullföljas: 

Samverkan mellan parterna är en förutsättning för att insatserna ska lyckas. Ett 
samarbete ska därför ske mellan … Kommunförbundet Sörmland: länets kommu-
ner; samt Leningrads län: Arbets- och socialskyddskommittén, Hälsokommittén, 
Utbildningskommittén och Kulturkommittén (Regionförbundet Sörmland, 2003b, 
s. 3) 

Även samarbete eller samordning (”koordinering och synergi”) med ett brit-
tiskt biståndsprojekt sägs vara angeläget: 

Brittiska biståndsorganet ”Department for International Development” (DFID) 
arbetar i Leningrads län och kommer att expandera sin verksamhet under en läng-
re period. Sociala frågor, inklusive barn, kommer att stå i centrum för deras pro-
gram. Särskild vikt bör läggas vid koordinering och synergi mellan detta projekt 
och de båda delprojekten som detta kontrakt gäller (Regionförbundet Sörmland, 
2003b, s. 3). 

Från Sverige har förutom projektledaren ursprungligen sex och senare fem 
socionomer från Eskilstuna och Nyköping deltagit, som alla har erfarenhet av 
familjehemsarbete. Det ska påpekas att Eskilstuna kommun backade ur pro-
jektet under 2004. De två socialarbetarna från Eskilstuna kände det angeläget 
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att fullfölja vad de påbörjat och valde att ta ut semesterledighet för att kunna 
vara med under konferenserna. 

Från Ryssland har deltagit nio socialarbetare från sju orter. Några hade 
redan före projektstart börjat arbeta med familjehem men ville utveckla och 
expandera verksamheten. De ryska kommuner som finns representerade är 
Tikhvins distrikt, Viborgs distrikt, Volkhovs stad, Volkhovs distrikt, Luga 
distrikt, Vsevolozsjk distrikt och Tosno distrikt. Tosno tvingades avbryta sin 
medverkan på grund av personalförändringar. Därmed har åtta deltagare 
från sex orter fullföljt projektet. En av dessa har tillkommit i ett senare skede 
och har därför inte kunnat få den utbildning i LFA (the Logical Framework 
Approach, jfr. avsnitt 1.7 samt 3.5) som gavs på de inledande utbildningstill-
fällena. Utöver projektdeltagarna har ytterligare personer närvarat vid de 
utbildningstillfällen som anordnats: familjehemsföräldrar, yrkesverksamma 
på kommunerna, tjänstepersoner från olika kommittéer på länsnivå och från 
frivilligorganisationer. Sammanlagt över 40 personer deltog vid konferensen 
i S:t Petersburg i oktober 2004. 

3.2 Önskan om avinstitutionalisering som utgångspunkt 

En utgångspunkt för familjehemsprojektet är att ryska myndigheter strävar 
efter att ”avinstitutionalisera” den ryska socialvården. Hopstadius (2003) 
skriver att Ryssland länge haft en stor institutionssektor och att institutions-
placering var det enda alternativet när den sociala barnavården växte fram. 
Under sovjettiden var större anläggningar som internat, barnhem och specia-
liserade skolor de alternativ som stod till buds. Systemet var utformat för att 
tillfredsställa fysiska och materiella behov samt för att utöva kontroll. Någon 
behandling erbjöds däremot inte. 

Det finns idag flera olika slags institutioner där barn som lever utan för-
äldrars omvårdnad bor och vistas. Först finns det kommunala inrättningar 
som vänder sig till barn med någon form av social problematik. De kallas 
sociala rehabiliteringscentra och rymmer i sig många olika verksamheter. 
Familjehemsverksamheten är en av de verksamhetsgrenar inom dessa kom-
munala institutioner som tillkommit på senare år, bland annat som ett resul-
tat av familjehemsprojektet. På dessa sociala rehabiliteringscentra finns också 
”fosterhem”, som i det ryska sammanhanget är ett institutionsboende där 
”socialt föräldralösa” barn (det vill säga barn vars föräldrar är i livet men 
som inte har stadig kontakt med sina barn) kan bo under kortare eller längre 
tid. Sedan finns så kallade psykoneurologiska internathem som länets Ar-
bets- och socialskyddskommitté ansvarar för och som vänder sig till barn 
med någon form av psykiskt handikapp. Därutöver finns spädbarnshem (för 
barn mellan 0-3 år) och barnhem (för barn mellan 4-18 år) som ligger utanför 
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socialtjänstens ansvars- och befogenhetsområde och som länets Hälsovårds- 
respektive Utbildningskommitté ansvarar för. 

Nu finns alltså en ambition hos ryska myndigheter att minska på institu-
tionsboendet, även om våra empiriska uppgifter kommer att visa att bilden 
knappast är enhetlig. Det faktum att många av de barn som växer upp på 
institution hamnar i kriminalitet och missbruk har måhända bidragit till att 
man ser ett behov av reformer. Riksåklagaren i Ryssland refererar till en un-
dersökning av barnhem och internatskolor som visat att 40 % av barnen vid 
dessa institutioner blir alkoholister, 40 % deltar i kriminella grupper, 10 % 
begår självmord och bara 10 % lever ett normalt liv (Mosnews, 2004-06-01). 
Påpekandet kan ge intryck av att institutionerna ensamma skulle vara boven 
i dramat, vilket givetvis är en grovt förenklad och felaktig uppfattning. 

Målsättningen hos Arbets- och socialskyddskommittén är nu att minska 
tidigare institutionsplaceringar och omvandla de stora institutionerna till 
mindre mer moderna och flexibla system med små former för boende, vård 
och social behandling. Ambitionen är att: 

Utveckla och förändra arbetsmetoderna, nå ökad involvering av föräldrar, stärka 
social rehabilitering och återanpassning till det övriga samhället, samt rekrytering 
av familjehem. Inte minst den senare punkten är central i det aktuella Familje-
hemsprojektet (Hopstadius, 2003, s. 7). 

En rapport från Arbets- och socialskyddskommittén som Hopstadius (2003) 
refererar till redogör för hur verksamheter kan utformas och hur familjehem 
rekryteras. Arbets- och socialskyddskommitténs rapport syftar till att tjäna 
som metodiskt underlag för det konkreta sociala reformarbetet i kommuner-
na. 

Det begrepp som man kom att använda för familjehem lyder i svensk di-
rektöversättning ”familjeuppfostringsgrupper”. En av de tolkar som med-
verkat i projektet beklagar ordvalet och intygar att det inte låter bra på ryska 
heller. Dessutom är det svårt för människor att förstå vad som menas. Kan-
ske kan man förstå begreppet mot bakgrund av de tydliga fostrande ambi-
tioner som finns. Både föräldrar och barn behöver utbildas för att klara sina 
uppgifter. 

3.3 Lagstiftning

Som de empiriska uppgifterna kommer att visa har den juridiska grunden 
för familjehemsverksamheten liksom ansvarsfördelningen mellan olika 
myndigheter varit ett återkommande samtalsämne och en källa till oro bland 
deltagarna. 

Den myndighet som ansvarar för barn mellan 4 och 18 år som i juridisk 
mening förklarats föräldralösa – om exempelvis föräldrarna är avlidna eller 
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har blivit fråntagna sina föräldrarättigheter på grund av missbruk – är länets 
Utbildningskommitté. Utbildningskommittén har ansvar och befogenhet att 
tillse att ett sådant barn får den tillsyn, vård och fostran som det behöver. Om 
emellertid barnets föräldrar lever men kontakten mellan barnet och föräld-
rarna är bruten utan att barnet i juridisk mening är föräldralöst har de sociala 
myndigheterna ett ansvar. Ibland används uttrycket ”socialt föräldralösa 
barn” som benämning på de barn som socialtjänsten har ansvar och befo-
genhet att arbeta med. 

Inom ramen för den befintliga lagstiftningen kan alltså de sociala myn-
digheterna vårda och fostra ett barn (och barnets föräldrar) om barnets biolo-
giska föräldrar lever men behöver stöd i sitt föräldraskap. Barnet kan då pla-
ceras på institution eller i familjehem. Det finns emellertid inget juridiskt 
band mellan en familjehemsförälder och ett barn som är placerat hos honom 
eller henne; de familjehemsföräldrar som tar emot ett barn är anställda inom 
socialtjänsten och vårdar barnet inom ramen för sin befattning. 

I praktiken innebär detta att långsiktiga familjehemsplaceringar egentli-
gen inte är möjliga att genomföra med nuvarande lagstiftning. I samma 
ögonblick som ett barn i juridisk mening förklaras föräldralöst (om till exem-
pel föräldrarna avlider, lider av grava missbruksproblem eller kriminell be-
lastning) flyttas nämligen ansvaret och befogenheten från de sociala myn-
digheterna till utbildningsmyndigheten. Barnet ska då förflyttas från familje-
hemmet till utbildningsförvaltningens barnhem, ges en förmyndare eller pla-
ceras i fosterfamilj.  

Observera att en fosterfamilj inte är detsamma som socialtjänstens famil-
jehem. Fosterfamilj är en institution som administreras av förmyndarmyn-
digheten. Den påminner om adoptivfamilj, men är inte lika definitiv: foster-
familjens åtagande regleras i ett avtal med förmyndarmyndigheten, ett avtal 
som kan sägas upp. 

Till skillnad från ett familjehem är emellertid fosterfamiljen en självstän-
dig juridisk enhet, även om förmyndarmyndigheten ska utöva tillsyn över 
barnets vistelse i fosterfamiljen, ge stöd och hjälpåtgärder samt främja till-
komsten av nya fosterfamiljer. En annan skillnad mellan de båda formerna är 
att man i familjehemsverksamheten medvetet strävar efter att utveckla ban-
den mellan barnet och de biologiska föräldrarna och arbeta för en återföre-
ning. Som vi kommer att se finns det dock på denna punkt vissa skillnader 
också mellan de deltagande orternas sätt att bedriva familjehemsverksamhet. 

Förmyndarmyndigheten är en del av Utbildningskommittén men kom-
mer enligt en centralt placerad källa från och med 2006 att vara en självstän-
dig enhet, dock inte i alla ryska regioner. 
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3.4 LFA-metoden

Familjehemsprojektet har drivits i enlighet med LFA-metoden. LFA, Logical 
Framework Approach, är ett projektlednings- och uppföljningsinstrument 
som används i Sidafinansierade utvecklingsprojekt över hela världen (Sida 
Metodenheten, 2002). Som redan påpekats ska LFA hjälpa projektägaren att 
analysera problemet och urskilja de bakomliggande orsakerna till det, för att 
insatsen ska kunna sättas in på rätt ställe:  

Varje projekt startar med en LFA-övning där samtliga deltagande från Lenin-
grads län och de som ansvarar för projekten i Sörmland kommer att medverka. 
Övningarna ska leda till att tydliggöra problemställningar och finna gemensam-
ma lösningar för hur förändringsarbetet bör planeras och genomföras på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt (Regionförbundet Sörmland, 2003b, s. 3). 

LFA vill också vara ett hjälpmedel vid uppföljning. I ett tidigt skede ska så 
kallade indikatorer etableras. Dessa ska avläsas senare under projektets gång. 
På så sätt får projektledningen veta om projektet utvecklas i rätt riktning. 
LFA-analyser, bland annat i form av problem- och målträd har utgjort en 
central del av utbildningen, framför allt i projektets inledningsskede. 

LFA som instrument var inte i bruk när projektet planerades men delgavs 
projektledningen när arbetet skulle påbörjas. Deltagarna från de olika orterna 
fick under de första utbildningstillfällena lära känna metoden och metoden 
överlämnades så att säga till dem för att de skulle utnyttja den och utforma 
egna projekt. 

Det ska sägas att deltagarnas projektarbeten inte har färdigställts i början 
av projektet utan har producerats allt eftersom. Detta är enligt projektledaren 
en ”viktig principiell ståndpunkt” (Forsberg, e-brev 040922): 

Projekten växer fram som en process under projekttiden. Vår utgångspunkt i alla 
våra projekt är att inte tala om hur man ska göra utan att visa hur vi har gjort ... 
Det är kollegorna i Leningrads län som bestämmer och vi ger synpunkter och stäl-
ler frågor. Formellt antar vi inte några projekt utan för en dialog med kollegorna 

Projektarbetena är alltså att betrakta som en slutprodukt, men de har också 
fungerat som arbetsmaterial under projekttiden eftersom deltagarna har re-
dovisat dem och fått feedback från både svenska och ryska kollegor. 

3.5 Aktiviteter 

Deltagarna har träffats vid flera tillfällen för reflexion, erfarenhetsutbyte och 
utbildning. Sex aktiviteter har planerats och samtliga har genomförts. En av 
aktiviteterna fick dock flyttas fram i tid på grund av att guvernörsval skulle 
hållas i länet. Aktiviteten, som skulle genomföras under hösten 2003, flytta-
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des fram till hösten 2004 och den avslutande konferensen hölls i stället i maj-
juni 2005. 

Oktober 2002 
I oktober 2002 reste den svenska projektgruppen till Ryssland och besökte två 
socialrehabiliteringscentra i Volkhov distrikt och Luga distrikt (Forsberg, 
2003). Luga och Volkhov distrikt betraktas som ”utvecklingscentra” för fa-
miljehemsverksamheten (Forsberg, 2002b). Gruppen bestod av projektleda-
ren samt sex svenska socialarbetare med specialistkunskaper på området fa-
miljehem. De besökte även familjehem vid detta tillfälle. Ett seminarium 
hölls under två dagar tillsammans med sju ryska deltagare (Forsberg, 2002b).  
Seminariet ägnades LFA-metoden. Utformningen av de lokala projektarbete-
na med bland annat problem- och målträd påbörjades vid detta seminarium. 
Inför seminariet hade utbildningsmaterial översatts till ryska men enligt pro-
jektledaren hade den interna distributionen inte fungerat varför deltagarna 
fick del av studiematerialet först i samband med seminariet. 

Mars – April 2003 
Under fjorton dagar våren 2003 vistades fem ryska socialarbetare från Luga, 
Tikhvin, Viborg och Volkhov distrikt i Eskilstuna och Nyköping. Besöket in-
leddes med ett tvådagars seminarium omkring svensk socialpolitik och den 
svenska lagstiftning som rör familjehemsverksamhet. De problem- och mål-
träd som tagits fram bearbetades ytterligare. Deltagarna fick sedan besöka 
olika verksamheter och miljöer för att lära känna den svenska familjehems-
verksamheten. De fick information om socialtjänsten i allmänhet, om hand-
läggning av ärenden som rör barns placering i familjehem, om de krav som 
ställs på familjehem och om stöd och ersättning till familjehemsföräldrar.  
Deltagarna besökte familjehem och olika verksamheter knutna till familje-
hemsarbetet. De fick under vistelsen också uppleva olika kulturella evene-
mang. 

Januari – Februari 2004 
I början av 2004 genomfördes i två omgångar studieresor till Sörmland med 
högre tjänstepersoner i den ryska länsadministrationen. Representanter från 
Arbets- och socialskyddskommittén, Hälsovårdskommittén, Utbildnings-
kommittén, Idrotts- och turismkommittén, Kulturkommittén samt vice gu-
vernör Nikolay Pustotin fick möjlighet att lära känna svensk familjehems-
verksamhet. 

Bakgrunden till denna resa var att viceguvernör Pustotin tillsammans 
med ordförandena i fem olika länskommittéer enligt den ursprungliga pro-
jektbeskrivningen skulle bilda en ledningsgrupp för flera olika utvecklings-
projekt, däribland familjehemsprojektet. Någon gemensam ledningsgrupp 
kom emellertid aldrig att bildas. 
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April 2004 
Våren 2004 besökte fyra deltagare från Volkhov distrikt, Vsevolozsjk distrikt, 
staden Volkhov samt Tosno distrikt Nyköping och Sörmland för att stifta be-
kantskap med svenskt familjehemsarbete. På samma sätt som förra gruppen 
fick de ta del av övergripande information om svensk socialpolitik och den 
lagstiftning som reglerar familjehemsverksamheten. LFA-metoden aktualise-
rades och samtal fördes omkring deltagarnas problem och målanalyser. Be-
söket varade i två veckor och innebar också att deltagarna fick ta del av 
kommunens organisation, familjehemsverksamhet och förebyggande arbete. 
I slutet av vistelsen gjordes ett besök på ett behandlingshem för flickor, ett så 
kallat HVB-hem (hem för vård eller boende). Det fördes också en diskussion 
om könsroller i det sociala arbetet. Också denna studieresa innehöll olika kul-
turprogram. 

Oktober 2004 
I oktober 2004 genomfördes i S:t Petersburg en konferens under fyra dagar. 
Från Sverige deltog utöver projektledaren och utvärderaren tre socialarbetare 
från Nyköping och två från Eskilstuna. Från rysk sida närvarade de nio pro-
jektdeltagarna och dessutom ytterligare personer av olika befattning från de 
kommuner som deltog i projektet. Även direktörer, pedagoger och specialis-
ter och familjehemsföräldrar från andra kommuner i länet (Podporozje di-
strikt, Priozersk distrikt, staden Gatchina, Volsovo distrikt och Kirovsk di-
strikt) deltog i konferensen. Därtill var länets Arbets- och socialskyddskom-
mitté, Utbildningskommitté, Kommissionen för minderårigas problem samt 
organisationen Föräldrabron representerade. Ett syfte med konferensen var 
att kunskaperna skulle spridas till andra orter i länet. 

Under den första dagen deltog emellertid bara den inre kretsen: de svens-
ka deltagarna, de nio ryska projektdeltagarna samt representanterna från Ar-
bets- och socialskyddskommittén. Dagen ägnades åt de ryska deltagarnas 
projektarbeten: de fick redovisa sina skrivningar och hur arbetet utvecklats. 
De svenska deltagarna fungerade som ”opponenter” eller snarare samtals-
partners. 

Programmet under dag 2-4 bestod av föreläsningar och gruppsamtal. De 
ämnen som behandlades var familjehemsverksamhet i historisk belysning 
(både svensk och rysk historik presenterades), utrednings- och uppfölj-
ningsmetoder, verksamhetens juridiska grund, rekrytering och utbildning av 
familjehem samt jämställdhetsaspekter. 

Maj – Juni 2005 
Under tre dagar samlades projektets svenska och ryska deltagare för att sam-
tala om utvecklingen på de olika orterna och i länet som helhet. Vid detta till-
fälle hölls inga föredrag. De ryska deltagarna redovisade sina projektarbeten 
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och berättade om hur arbetet med att utveckla familjehem har fortsatt. De 
svenska deltagarna fungerade tillsammans med ryska kollegor som ”oppo-
nenter”. De hade i förväg läst igenom skrivningarna och lämnade sina kom-
mentarer och ställde en del frågor efter att projektarbetena presenterats 
muntligt. 

En session ägnades åt ett slags utvärderande eller uppföljande samtal. Ut-
värderaren fick möjlighet att presentera sina preliminära slutsatser och ställa 
några frågor. Därefter besvarade en av representanterna för Arbets- och soci-
alskyddskommittén frågor från projektledaren om hur projektets olika ”för-
väntade resultat” hade uppnåtts. Det fanns också tillfällen att samtala om 
projektet som helhet och hur arbetet ska gå vidare i framtiden. 

3.6 Sammanfattning

Familjehemsprojektet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan de båda 
vänlänen Sörmlands län och Leningrads län som en fortsättning på ett tidiga-
re socialt samarbetsprojekt. Från Sverige har förutom projektledaren fem so-
cionomer från Eskilstuna och Nyköping deltagit och från Ryssland nio soci-
alarbetare från sju orter. En utgångspunkt för projektet har varit önskemålet 
om att minska institutionsboendet och i stället utveckla familjehemsverk-
samhet. 

I den ryska lagstiftningen lämnas utrymme för att de sociala myndighe-
terna för en begränsad tid vårdar och fostrar ett barn på institution eller i en 
”familjeuppfostringsgrupp” om barnets biologiska föräldrar lever men be-
höver stöd i sitt föräldraskap. Långsiktiga familjehemsplaceringar är däremot 
inte möjliga att genomföra inom ramen för den ryska sociallagstiftningen. 

Familjehemsprojektet har bedrivits med hjälp av projektledningsinstru-
mentet LFA vilket bland annat inneburit att deltagarna arbetat med att skriva 
projektarbeten där de analyserat problemet och beskrivit hur de vill arbeta 
för att komma till rätta med det. 

Ett antal aktiviteter har genomförts, genomgående med pedagogiska eller 
utbildande syften: studiebesök, LFA-övningar och konferenser med föreläs-
ningar, erfarenhetsutbyte och seminarier. Dessutom har deltagarna arbetat 
med sina projektarbeten.  
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4 Undersökningens resultat 
Det analyserade empiriska materialet kommer nu att redovisas med ut-
gångspunkt i de fyra målområden som identifierats: expansion, fördjupning, 
programutveckling och ambitionen ”att gå till botten” med problemet genom 
en grundlig problemanalys. Som redan påpekats består materialet av både en-
käter, intervjuer, dokument och ljudupptagningar från seminarier. Observa-
tioner i samband med konferenser och studiebesök har bidragit till helhets-
bilden och genom informella samtal har analyser och iakttagelser kunnat 
prövas tillsammans med personer som finns i projektets närhet. 

4.1 Expansion 

Avsnittet bygger bland annat på statistiska uppgifter från länet och från de 
deltagande orterna som visar hur många barn som lever utan föräldrars om-
vårdnad, hur många som bor i familjehem och hur många som bor på institu-
tion. Avsikten är att jämföra uppgifterna från 2002 med dem från 2004 för att 
i nästa kapitel bedöma i vilken utsträckning projektet varit framgångsrikt. 
Även frågan om eventuella motkrafter som hindrat expansionen behandlas, 
med hjälp av enkätsvar och uttalanden från projektdeltagare och projektan-
svariga. Frågorna som detta avsnitt vill besvara lyder: 

� I vilken utsträckning har verksamheten expanderat under projekttiden? 

� I vilken utsträckning har det skett en motsvarande minskning av institu-
tionsboendet på kommunerna och i länet? 

� Vilka faktorer har motverkat ytterligare expansion? 

4.1.1 Viss ökning av antalet familjehem i de sex kommunerna 

I oktober 2004 var 98 barn placerade i 82 familjehem på de orter som deltar i 
projektet. Motsvarande siffra för oktober 2002 var 81 barn i 70 familjehem, 
vilket innebär en ökning av antalet familjehem med ungefär 15 % jämfört 
med projektstart. Räknat i hela tal har alltså 17 nya platser i 12 familjehem 
etablerats under projekttiden. Deltagarna berättar ganska samstämmigt att 
det är fler pojkar än flickor som bor på centret men fler flickor än pojkar som 
placeras i hem. Anledningen är att de familjehem som finns att tillgå oftast 
önskar ta emot en flicka. 

Tabell 2 visar det sammanlagda antalet familjehem respektive antalet barn 
som var placerade i familjehem 2002 och 2004 på de sex orter som deltagit i 
projektet. 
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Tabell 2. Antalet familjehem respektive antalet barn i familjehem 

 
ANTAL FAMILJEHEM ANTAL BARN I 

FAMILJEHEM 

ÅR 2002 70 81

ÅR 2004 82 98

FÖRÄNDRING + 12 + 17 

 
Siffrorna som redovisats är ungefärliga. Uppgifter från länskontoret talar om 
en ökning med 20 platser i stället för de 17 som räknats fram på basis av del-
tagarnas enkätsvar. Verksamheten är större om man räknar in den form av 
familjehem som kallas gästfamilj eller kontaktfamilj och som handlar om att 
ta emot barn för kortare vistelser samt de familjehem som tar emot barn un-
der sommaren. Dessa har ökat på vissa orter och minskat på andra. Delta-
garna från Tikhvin berättar att det skett en kraftig minskning av ”sommar-
hem” under det senaste året på grund av ekonomiska neddragningar. Från 
Viborg däremot berättas att antalet sommarhem ökat under projekttiden. 
Även om siffrorna alltså är en smula osäkra så kan man konstatera en ökning 
av antalet reguljära familjehem. 

Till bilden hör att det förekommer viss omsättning av barn i familjehem-
men: några barn återvänder till sina familjer, andra uppnår myndig ålder och 
flyttar hemifrån, några adopteras av sina familjehem eller placeras under 
förmyndarskap. Antalet placeringar har alltså varit större än de 17 nya famil-
jehemsplatser som etablerats. Hur stor omsättningen har varit finns det inte 
uppgifter om från alla orter men från Volkhovs distrikt (som har den största 
verksamheten) har 36 barn återvänt till sina biologiska föräldrar under 2003. 
Det innebär att det i Volkhovs distrikt sker ett relativt stort inflöde och utflö-
de in och ur de familjehem som ställt sig till förfogande. En av deltagarna 
uttrycker sig på följande sätt: 

När barnet blir myndig och flyttar till en annan stad kan hon eller han fortfarande 
ha kontakter med sina ”föräldrar” trots att den familjen kanske redan har ett an-
nat barn hemma. 

I detta fall hade barnet blivit myndigt och av den anledningen kunde famil-
jehemmet ta emot ett nytt barn. I andra fall kan det vara så att barnet flyttar 
hem till sina biologiska föräldrar igen, varvid det öppnas möjligheter för en 
ny familjehemsplacering. Ett tredje alternativ är att ett familjehem transfor-
meras till fosterfamilj. Det är inte så vanligt med det förekommer. Också det 
innebär att resurser frigörs: ett nytt familjehem kan finansieras inom befintli-
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ga budgetramar. På så sätt ökas alltså antalet familjehemsplaceringar utan att 
antalet platser ökas. 

Ett annat av projektets förväntade resultat var att jourfamiljehem skulle 
etableras. Jourfamiljehem är avsedda för akuta och kortvariga placeringar. 
Enligt enkätsvaren har det inte på någon av orterna etablerats några jourfa-
miljehem. På de flesta eller kanske alla orter finns en databas över tänkbara 
familjehem men de är inte specifikt avsedda för tillfälligt jourboende. En av 
deltagarna anger att orsaken till att de ännu inte etablerat några jourfamilje-
hem är att de vill vänta tills den kommande kommunreformen genomförts 
och de juridiska frågorna som rör familjehemsverksamhet fått sin lösning.  

Även om det alltså inte finns några jourfamiljehem används många av 
familjehemmen för korttidsboende. Ett flexibelt förhållningssätt tillämpas; ett 
familjehem kan ta emot ett barn för besök eller för kortare vistelser under 
veckoslut eller sommartid. 

4.1.2 Verksamheten sprider sig till andra kommuner 

Kommittén redovisar uppgifter som visar att antalet familjehem i länet som 
helhet sammantaget ökat från 122 till 196. Dessa siffror inkluderar emellertid 
även familjehem som bara tar emot barn under sommaren. Antalet familje-
hem som fungerar året runt är vid projektets avslutning 117. Uppgifterna i 
tabell 3 utgår från att det vid projektstart bara fanns familjehem på de orter 
som deltog i projektet. Om det har funnits familjehem på andra orter torde de 
ha varit få. Tabell 3 visar antalet familjehem inklusive ”sommarhem” i hela 
länet 2002 och 2004. 

Tabell 3. Antalet familjehem och sommarhem i hela länet 

 ANTAL REGULJÄRA 
FAMILJEHEM I 

LÄNET

ANTAL
”SOMMARHEM” I 

LÄNET
SAMMANTAGET 

ÅR 2002 70* 52 122

ÅR 2004 117 79 196

FÖRÄNDRING + 47 + 27 + 74 

*Uppgiften är hämtad från den statistik som orterna lämnat (se avsnitt 4.1.1) och bygger  
på antagandet att reguljära familjehem endast fanns på dessa orter vid projektstart. 

Uppgifter som inkommit senare ger en avvikande bild när det gäller som-
marhem. Enligt dessa skulle en ökning ha skett från 118 till 160 sommarfa-
miljehem. Jag har ingen möjlighet att avgöra vad som är orsaken till dessa 
stora skillnader. I första hand kommer de uppgifter som lämnats i den ur-
sprungliga enkäten att bilda underlag för bedömningen. 
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Eftersom ökningen på de orter som deltar i projektet är ganska liten, 12 
stycken, kommer de nya familjehemmen i första hand från andra orter. På de 
nya orterna ska det alltså ha etablerats 35 nya familjehem under perioden. 
Verksamheten har därmed expanderat snabbare på de orter i länet som inte 
deltagit i projektet! 

Vid konferenserna i oktober 2004 och maj-juni 2005 fanns nya orter repre-
senterade på konferensen, vilket är ett tecken på och en förutsättning för att 
kunskaperna sprider sig. En av deltagarna konstaterar: 

Medarbetarna som har besökt Sverige spred vidare nyvunna kunskaper bland 
andra personer som arbetar med samma frågor. Detta gör projektet mer effektivt.   

En av dem som har börjat arbeta med familjehem först under 2002 berättar 
om hur en kollega från en annan ort har introducerat henne i arbetet: 

NN har visat mig, hon har förklarat en massa saker och dessutom hade jag en fan-
tastisk tur att min kommun blev deltagare i projektet  så att jag som nybörjare fick 
en mycket bra utbildning… men jag skulle inte ha klarat mig utan NN.  

4.1.3 Antalet institutionsplaceringar  

Antalet barn och ungdomar som bor på de deltagande kommunernas institu-
tioner har ökat på vissa orter och minskat på andra. Sammantaget har det 
skett en liten minskning, från 586 till 551 barn. Det bör också påpekas att flera 
av orterna har utformat boendet så att det liknar hemmiljö för att så långt det 
är möjligt närma sig familjehemskonceptet. 

I förhållande till de förväntade resultaten kan man säga att dessa har 
uppnåtts men att förändringen är ganska liten. Dessutom avser siffrorna om-
sättningen under året vilket gör bedömning osäker om verksamheten håller 
på att bantas till förmån för familjehemsverksamhet. Man kan ju tänka sig att 
omsättningen minskar utan att platsantalet minskar. 

När det gäller ”spädbarnshem” (hälsovårdsmyndighetens institutioner 
för barn mellan 0 och 3 år) har det skett en ökning från 150 till 165 barn i de 
kommuner som deltar i projektet.  En ökning har även skett i dessa kommu-
ner av antalet barn som bor på ”barnhem” (utbildningsmyndighetens institu-
tioner för barn äldre än 4 år): från 410 barn till 463. Därtill kan nämnas att det 
i Viborg finns ett psykoneurologiskt internathem med oförändrat antal bo-
ende, 160 stycken. Tabell 4 visar antalet barn som bor på olika institutioner 
på de sex orterna år 2002 och 2004. 

Om man lägger samman dessa olika former av institutionsboende kan 
man konstatera att det under projekttiden skett en viss ökning av antalet 
barn som bor på dessa. Vi talar fortfarande om de sex kommuner som delta-
git i projektet. 
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Tabell 4. Antalet barn som bor på olika institutioner 

 SOCIALA  
INSTITUTIONER 

SPÄDBARNS-
HEM BARNHEM SAMMANTAGET 

ÅR 2002 586 150 410 1146

ÅR 2004 551 165 463 1179

FÖRÄNDRING – 35 + 15 + 53 + 33 

 
I länet som helhet har det enligt en uppgift skett en kraftig minskning från 
704 till 475 platser på de sociala institutionerna, det vill säga en minskning 
med 229 platser eller drygt 30 % på två år:  

Minskning av platsantalet med 30 % skedde på grund av att optimera arbetet 
med förebyggande insatser i vården av familjer och barn som råkar vara i livets 
svåra situation och tack vara att man höll på att utveckla familjehemsverksamhet. 
(Poleva, 2005, s. 1) 

I en senare skrivelse från Arbets- och socialskyddskommittén hävdas emel-
lertid att det snarare skett en ökning av antalet platser. Dessutom görs ett för-
tydligande: bakom uppgifterna döljer sig både platser för dagvistelse och 
platser för boende. 

När det gäller frågan om avinstitutionalisering har uppgifterna om antal 
boendeplatser ansetts vara de viktigaste. Det är institutionsboendet som pro-
jektet arbetar för att minska. De nya uppgifterna redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Antalet platser på de sociala institutionerna i hela länet 

 DAGVISTELSE KORTTIDSBOENDE 

ÅR 2002 427 377

ÅR 2004 334 434

FÖRÄNDRING – 93 + 57 

 
I länet som helhet har det alltså skett en ökning av antalet platser för boende 
vid de sociala institutionerna med 57 stycken eller 15 %. Institutionsboendet 
har alltså ökat under tiden projektet pågått. 

4.1.4 Otillräcklig finansiering 

Vad är orsaken till att familjehemsverksamheten inte expanderat snabbare i 
kommunerna som deltar i projektet? Vid konferenserna i oktober 2004 och 
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maj-juni 2005 framhölls från de ryska deltagarna att problemet i första hand 
var finansieringen av familjehemmen. Även projektarbetena lyfter fram eko-
nomin som en av svagheterna i arbetet. Deltagaren från Viborg hänvisar till 
ekonomin och de stora avstånden mellan orterna som två av verksamhetens 
svagare punkter. Från Viborg hävdas också att myndigheternas inställning 
till verksamheten är avgörande för möjligheterna att expandera ytterligare: 

När tjänstemän på olika nivå kommer att förstå betydelsen av barnens placering i 
familjer kommer utvecklingen ske snabbare. 

Antagligen döljer sig behovet av ytterligare ekonomiska anslag bakom kon-
staterandet. Även från Lugas distrikt och från Volkhovs distrikt hänvisar 
man till ekonomin: 

Brister i finansieringen är den största risken. Nedskärningar leder till att det inte 
finns pengar för avlöning av specialister och familjer. Redan idag har familje-
hemmens ersättningsnivå sänkts. Folk kan inte leva enbart på entusiasmen.  

Ett av projektets förväntade resultat var att ersättning ska betalas ut till famil-
jehemmen i enlighet med federal förordning. På samtliga orter betalas ersätt-
ning ut men på någon av orterna har man emellertid också utvecklat privata 
lösningar. Det innebär att barn i vissa fall placeras utan att arvode betalas ut, 
endast kostnadsersättning. Anledningen är just att tilldelade medel inte räck-
er till: 

Det är alltså brist på medel och av den orsaken har vi också en form som heter 
”privat uppfostringsgrupp” då en familj med god ekonomi får pengar för att köpa 
mat men ingen lön. Tjugofyra sådana grupper har bildats under april 2002-juni 
2005. Sexton barn är placerade och nio personer förbereder pappren. 

Frågan om myndigheterna har samma tillsyn över dessa privata lösningar 
diskuterades inte.  

Ersättningen är annars relativt enhetlig, i genomsnitt cirka 4 000 rubel i 
månaden (det vill säga cirka tusen svenska kronor). Från Vsevolozsjk rappor-
teras att ”storleken på ersättningen har minskat betydligt” efter 1 januari 
2005. En av deltagarna påpekar att ersättningen behöver höjas om verksam-
heten ska kunna expandera. 

Både lokala och regionala tjänstepersoner påpekar att familjehemsmodel-
len är mer ”kostnadseffektiv” än institutionsboende. Enligt en företrädare för 
Arbets- och socialskyddskommittén belastar ett familjehem socialtjänstens 
budget med i runda tal 7 000 rubel i månaden medan en plats på institution 
tar i anspråk 10-12 000 rubel i månaden. Av två platser på institution skulle 
man alltså kunna få tre familjehemsplatser. 
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4.1.5 Avsaknad av adekvat lagstiftning 

Ett annat dilemma som enligt deltagarna bromsat upp en snabbare utveck-
ling och som hotar verksamhetens fortlevnad är det faktum att gällande lag-
texter egentligen inte lämnar något utrymme för familjehem som långsiktig 
samlevnadsform. Som redan påpekats saknas för närvarande både regional 
och federal lagstiftning som reglerar familjehemsverksamheten. Detta förhål-
lande innebär att projektets deltagare hamnat i en mycket svår situation, 
klämda mellan å ena sidan barnens behov och det uppdrag man tilldelats 
och å andra sidan gällande lagstiftning: 

Vi hade våra bestämmelser hur man arbetar och enligt den förordningen var det 
absolut förbjudet att man skulle kunna ta barnet från fosterhemmet [det vill säga 
institutionen] till sin familj. Den kvinnan som jag talade om, hon och hennes 
make hade inte sina egna barn. Hon bad mig om att få tillstånd att ta en av poj-
karna hem till sig… Jag gav henne tillstånd att ta den pojken då och då hem till 
sin familj. 

Citatet berättar om ett av de allra första försöken att etablera familjehem i Le-
ningrads län. Föreståndaren för socialrehabiliteringscentret ger en av sina 
anställda tillåtelse att då och då ta med sig ett av barnen hem trots att ett så-
dant handlande strider mot lagen eller saknar täckning i lagen. 

Det arbete som pågår bedrivs i en juridisk gråzon. I mer positiva och op-
timistiska ordalag kan man säga att de ryska socialarbetarna arbetar i för-
hoppningen om att en förändring av den nuvarande lagstiftningen är på väg. 
Det sades vid konferensen i S:t Petersburg 2004 att presidenten personligen 
vid ett sammanträffande med en av deltagarna har utlovat en lag för familje-
hemsverksamhet. 

Utvecklingsarbetet pågår i förhoppningen om att de regionala myndighe-
terna ska uppfatta värdet av verksamheten och i efterhand genomföra de 
nödvändiga juridiska förändringarna. Deltagarna försöker bilda opinion för 
sin verksamhet och påverka uppåt i makthierarkin för att på så sätt åstad-
komma nödvändiga reformer: 

Det var min huvuduppgift som direktör för centret att försöka ändra på männi-
skosyn och uppfattning om vår verksamhet hos de representanter för myndighe-
terna som hade makt att bestämma. 

Som redan påpekats gäller luckan i lagstiftningen de långvariga placeringar-
na. På den direkta frågan om det finns någon bortre gräns för hur länge ett 
barn kan vistas i ett familjehem svarar deltagarna: ”det är vår svåraste fråga”. 
En av dem redogör för villkoren: 

Barnen som befinner sig i sociala rehabiliteringscentra, de är där tillfälligt. De 
tillbringar inte hela tiden där utan bara någon kort period – det kan vara ett år, 
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det kan vara två år men det är inte deras permanenta plats att vårdas på. Barnen i 
familjehem, eftersom det hör till den strukturen, får inte vara i familjehem under 
längre period. Det är också tillfälligt. Just på grund av det förlorade vi flera famil-
jehem eftersom de förstår att de inte vårdar barnet många år utan det kommer att 
tas från dem.  

Enligt lagen, om barnet är bestämt som föräldralöst då måste vi överge barnet till 
barnhem, men barnhemmen står fulla. De har inte kapacitet att ta emot flera barn. 

Familjehem är alltså en tillfällig lösning enligt gällande lagstiftning. Om bar-
nets biologiska föräldrar fråntas sina föräldrarättigheter (på grund av krimi-
nalitet eller missbruk) har inte längre de sociala myndigheterna befogenhet 
att ta hand om barnet. Ansvaret flyttas från de sociala myndigheterna till ut-
bildningsmyndigheterna (eller hälsovårdsmyndigheterna om barnet är yngre 
än tre år). Det betyder också att barn som bor i ett familjehem kan komma att 
skiljas från sina nya närstående och flytta till ett barnhem. 

Ett uttalande från kommitténs representant vid konferensen 2005 tyder på 
att man talar så lite som möjligt om dessa problem för att inte väcka den 
björn som sover. I stället vill man fortsätta inom den juridiska gråzon som 
man verkar i idag. Samtidigt frågar man efter synpunkter och förslag från 
orterna om hur juridiken ska kunna lösas. 

En av deltagarna uttrycker vid konferensen 2004 sin förhoppning om att 
Arbets- och socialskyddskommitténs representant ska föra fram de lokala 
socialarbetarnas sak till kommitténs ordförande och att i förlängningen en ny 
lagstiftning ska kunna komma till stånd:  

Kanske ska NN föra fram vår sak till ordföranden. Det kan vara för sent senare 
om det inte genomförs nu. Ändringarna i den lokala lagstiftningen. 

När den legala grunden behandlandes vid konferensen 2004 tillkännagav 
Arbets- och socialskyddskommitténs representant att ett lagförslag höll på att 
utarbetas som skulle behandlas av länets parlament. Informationen väckte 
stort intresse och engagemang men skapade också förvirring. Inte heller den 
ryske delegat som just hållit ett anförande om den ryska lagstiftningen kände 
till lagförslaget. 

I juni 2005 när den avslutande konferensen hölls blev det emellertid tyd-
ligt att den juridiska frågan fortfarande var olöst. Även vid denna konferens 
tillkännagav kommitténs representant att ett nytt lagförslag höll på att utar-
betas. Förhoppningarna om en lagstiftning som ger den nuvarande formen 
av familjehemsverksamhet en juridisk plattform var emellertid lägre ställda 
vid denna konferens. Deltagarna var påtagligt dämpade, vilket också berod-
de på en omfattande och nära förestående omvandling av den kommunala 
och regionala förvaltningsapparaten i sin helhet som kommer att ha långtgå-
ende påverkan på det lokala sociala arbetet. Under den avslutande konferen-
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sen frågade projektledaren vid flera tillfällen hur utsikterna var för att en 
adekvat lagstiftning skulle kunna komma till stånd: ”skulle man inte kunna 
göra en gemensam lagstiftning så att det här inte uppstår …” 

Vid konferensen presenterades också ett förslag som syftar till att lösa upp 
det till synes olösliga juridiska dilemmat inom ramen för nuvarande jurisdik-
tion. Förslaget går ut på att använda fosterfamiljsmodellen och bygger på att 
de sociala myndigheterna skulle samarbeta närmare med förmyndarmyn-
digheten på orten, den myndighet som administrerar förmyndar- och foster-
familjsverksamhet. Konferensdelegaten uttrycker sig på följande sätt angå-
ende sitt förslag: 

Så, jag nämnde en annan form av barnavård, fosterfamiljen, eftersom för närva-
rande, i den situation som råder, så säger jag det som en av möjligheterna att gå 
ifrån alla de stora problem och behålla möjligheten att placera i familjen för vård, 
om det blir svårt för familjeuppfostringsgrupper, om man inte låter oss ha det 
kvar. 

Uttalandet är fullt av reservationer. Deltagaren ”nämnde” någonting som en 
”möjlighet” i den besvärliga situation som råder. Om ingen annan utväg vi-
sar sig möjlig. Anledningen är att personen vet att det är kontroversiellt. Det 
är kontroversiellt eftersom det i en mening innebär en kapitulation: långsik-
tiga placeringar ska i så fall inte ske i form av familjehemsplaceringar utan i 
form av fosterfamilj eller förmyndare. Förslaget öppnar emellertid för en 
samverkan mellan olika myndigheter omkring de utsatta barnen som tycks 
vara nödvändig och som projektet från allra första början har efterfrågat. Del-
tagaren lämnade också förslag på hur en sådan samverkan skulle kunna gå 
till: 

Jag tycker att det kan finnas en lösning på problemet genom att låta någon repre-
sentant från socialrehabiliteringscentret gå in i förmyndarrådet. Då blir det möj-
ligt att få större resurser och folket som kan arbetet får utveckla det vidare. 

Om denna visar sig vara möjlig skulle de, enligt projektdeltagaren, kunna 
behålla både familjehem som en temporär form av barnavård och fosterfamilj 
som långvarig. 

Förslaget fick medhåll från flera, bland annat länets representant som un-
derstryker att andra myndigheter behöver involveras i arbetet. Andra ut-
tryckte tveksamhet och påpekar att förmyndarmyndigheten sorterar under 
Utbildningskommittén. En intensiv diskussion uppstod när förslaget disku-
terades: hur goda är egentligen utsikterna för ett samarbete med förmyn-
darmyndigheten och hur ska finansieringsfrågan lösas? I ett efterföljande 
samtal nämndes att samarbetsklimatet mellan förmyndarmyndigheten och 
socialförvaltningen kan vara gott på en ort men sämre på en annan. Kanske 
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kan det vara förklaringen till att orterna skiljer sig åt i sina respektive be-
dömningar. 

Redan idag arbetar många av familjehemmen som ”gästfamiljer” eller vad 
som i Sverige kallas kontaktfamiljer. Det innebär att familjen möter barnen 
under helger, skollov eller liknande. Många av de socialrehabiliteringscentra 
som deltar i projektet erbjuder exempelvis barnen att vistas i ett familjehem 
under sommaren. En av de svenska deltagarna kommenterar: 

Det som ni kallar gästfamilj kallar vi i Sverige för kontaktfamilj. Familjer som tar 
emot barn under ett eller två veckoslut i månaden. Det lät som om det var samma 
sak hos er och det är en ganska stor verksamhet i Sverige.  

Från en av orterna rapporteras att de använder familjehem som en slags för-
beredelse innan barnet ställs under förmyndarskap: 

Enligt vår erfarenhet har vi kommit fram till att i familjehem ska man placera de 
barn som i framtiden inte ska återvända till sin familj. Och sedan efter att barnets 
status har förändrats börjar proceduren om att barnet vidare får fosterföräldrar el-
ler adoptivföräldrar. 

Oftast placerar vi barn i nedre förskoleåldern och då blir det ett övergångsstadium 
innan barnet placeras i fosterfamilj eller i adoptivfamilj. Vi tycker att det inte är 
önskvärt att ett barn hamnar i en adoptivfamilj utan att ha genomgått livet i ett 
familjehem och får en viss förberedelse 

4.1.6 Den kommande förvaltningsreformen 

Vid sidan om finansieringsfrågan och de juridiska hindren har den föränd-
ring som ska komma att äga rum inom länets förvaltningsapparat skapat 
osäkerhet bland dem som arbetar med att utveckla familjehemsverksamhet. 
De ryska deltagarna berättade under konferensen i oktober 2004 om denna 
reform som ska genomföras i Leningrads län efter årsskiftet 2005/2006. De är 
oroliga över att reformen ska hota den verksamhet som de byggt upp under 
det senaste decenniet: 

Jag har bara funderingar och frågor inför framtiden. Bara våra myndigheter och 
beslutsfattare inte ska förstöra det som vi nu har skapat de senaste tio åren. Och 
inte skada det. Med tanke på den kommande reformen. 

Oron fanns alltså redan vid konferenserna i S:t Petersburg oktober 2004 men 
var ännu större vid konferensen i maj-juni 2005: 

Men nu vet alla om att vi igen inte vet vad som ska ske i morgon eftersom det inte 
finns någon lagstiftning som styr vår verksamhet. Så vi har stor orsak att känna 
oss mycket oroliga. 
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Reformen rymmer bland annat en decentralisering. Funktioner som tidigare 
legat på länsnivå kommer att flyttas ner till ett antal kommuner. Arbets- och 
socialskyddskommittén som varit huvudman för projektet på den ryska si-
dan och som varit ett stöd för de lokala reformerna kommer att få en delvis 
annan roll. Projektledaren berättar om hur han uppfattar den kommande re-
formen: 

Reformen genomförs 1 januari 2006. Den innebär att kommunerna blir fler. Det 
ska finnas minst 1 000 medborgare i varje kommun. Man beräknar att det blir 
omkring 300 kommuner. En mellannivå införs. … Länet kommer att bli huvud-
man för verksamheter som idag handhas av kommunerna. Det syns som om länet 
får ett starkare inflytande på vissa verksamheter, som ex. sociala rehabiliterings-
centra. Annars ska det vara en decentralisering. Det är svårt idag, säger de själva 
också, att veta vad konsekvenserna egentligen blir (Forsberg, e-post 041123). 

Ännu när föreliggande utvärdering färdigställs vet inte ledande befattnings-
havare i kommunerna säkert vad reformen kommer att betyda för arbetet, 
men vid konferensen i maj-juni 2005 påstår en av Arbets- och socialskydds-
kommitténs representanter att det är en dålig reform ur familjehemsarbetets 
perspektiv, en ”anti-reform”: 

Just nu pågår en reform som vi ser det är en antireform, med minustecken. Det är 
ingen bra reform, den kommer att försämra vår situation. Man tvingar oss att 
räkna pengar och inte tänka på någon annan sak. Vi har inte möjlighet att behålla 
den form av verksamhet i samma utsträckning. 

En person verksam i den ryska socialtjänsten redogör för sin bild av vad re-
formen kan komma att innebära: 

Reformen kommer att tydliggöra ansvarsfördelning mellan olika maktstrukturer. 
Social verksamhet kommer lämnas till federations subjekt [d v s länsnivå] för att 
säkra medborgarnas rätt till social hjälp. Förmyndarmyndigheter kommer att fin-
nas kvar på kommunal nivå. Teoretiskt sett bör inte reformen påverka familje-
hemsverksamheten, men mycket kommer att hänga på finansieringen av den verk-
samheten. 

Villkoren för verksamheten kommer alltså att förändras. Båda de sista citaten 
tyder på att dess fortlevnad i stor utsträckning är en fråga om hur de ekono-
miska medlen ska komma att fördelas vilket i sin tur kan vara beroende av 
hur organisationsstrukturen kommer att se ut. 

Vid konferensen i Leningrads län 2004 uppslukades den första dagens 
grupparbete till stor del av de ryska deltagarnas dagsaktuella erfarenheter 
och frågor omkring kommunreformen och dess ovissa konsekvenser. Före-
draget och diskussionsfrågorna handlade emellertid om andra saker. Det be-
tyder att det uppstod en klyfta mellan föreläsningens innehåll och grupp-
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samtalen. Konferenserna i Leningrads län har dock medverkat till att viktig 
information förmedlats från regional till lokal nivå. Vid konferenserna både 
2004 och 2005 fick deltagarna ta del av den senaste utvecklingen när det gäll-
er exempelvis den juridiska frågan, kommunreformen och (vid konferensen 
2005) om nya system för hur de ekonomiska anslagen ska fördelas. 

4.1.7 Attitydförändring. Stärkt folklig legitimitet. 

Det har också förekommit expansion av ett annat slag än en numerär ökning 
av antalet familjehem. De människor som kommit i kontakt med projektet 
och verksamheten har förändrats – inte bara i sin uppfattning om formerna 
för arbetet utan också i sin människosyn: 

Först och främst har vi lyckats bryta en stereotyp… Man ändrade på mentaliteten 
i kommunen, man förändrade människosyn på dessa barn, attityden till dem. Det 
är mycket viktigt. 

Jag kan säga att i vår lilla kommun som har mest befolkning som bor på landet, så 
har det skett en liten lokal revolution, jag menar revolution i människosyn och 
mentalitet, under den här tiden. 

När det kommer ett sådant barn placerat i familjen… såg vi hur de andra gran-
narna och de andra var uppmärksamma. Först var de ganska skeptiska, sedan blev 
de nyfikna, de besökte dessa familjer och tittade hur det hade gått och vad det var 
för barn som de hade. 

Barn som lever utan föräldrars omvårdnad och tillsyn har uppenbarligen be-
traktats med misstänksamhet och misstro av många, något som kan förstås 
mot bakgrund av att kriminalitet och missbruk är vanligt bland dessa barn 
och unga. En utmaning för dem som arbetar med att utveckla familjehem och 
rekrytera familjehemsföräldrar har varit att bryta denna uppfattning, skapa 
en förståelse för barnens utsatthet och deras rätt till ett värdigt liv. Deltagarna 
själva tycker sig ha lyckats på denna punkt. Från att betrakta verksamheten 
med misstänksamhet har allt fler kommit att respektera och värdesätta det 
arbete som pågår. Många har också utvecklat en annan människosyn och ett 
mer humanistiskt synsätt på de utsatta barnen. 

Över huvud taget tycks det ha funnits ett behov av att bedriva opinions-
bildning för att legitimera de pågående reformerna. Initialt har det varit svårt 
att övertyga berörda myndigheter om värdet av familjehemsverksamheten. 
En av utmaningarna har därför varit att söka vinna legitimitet för föränd-
ringarna hos olika parter: beslutsfattare, kommunpolitiker, polisen, Hälso-
vårds- och Utbildningskommittén men också hos den egna personalen. Del-
tagarna berättar om motstånd de mött från exempelvis lokala myndigheter 
och kollegor: 
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Då begärde administrationen i kommunen att jag skulle bevisa för dem, övertyga 
dem att det sättet för barnets vistelse är bättre, mer effektivt, än att vara på insti-
tutionen. 

Alla de problem vi hade låg utanför vår verksamhet: olika myndigheter, det var 
polisen och Utbildningskommittén och Hälsovårdskommittén och mycket annat.  

Det var en mycket svår tid i mitt liv eftersom det gällde både att ändra på inrikt-
ningen av arbetet, formerna för arbetet och att göra personalen mer intresserad av 
de nya möjligheterna. 

Genom kontakterna med svensk socialtjänst har deltagarna själva blivit stärk-
ta och förvissade om att de är på rätt väg. Dessutom har de genom sitt delta-
gande i projektet fått redskap att bruka i dialogen med kollegor, olika myn-
digheter och allmänheten i stort. Genom att vara med i projektet tycks de ha 
fått kurage, argument och större gehör för sina synpunkter i mötet med den 
egna personalen, med politiker och myndighetspersoner: 

Efter att jag har haft alla de exempel och material i mina händer efter mitt Sveri-
gebesök och min egen verksamhet kallade vi in till en stor konferens. 

Det fanns från början opinion mot detta bland min personal. Man kritiserade det 
och tyckte inte att det skulle bli så effektivt, men när jag kom hem från Sverige 
med alla de svenska varianterna och erfarenheter och berättade för dem så var det 
bara någon person som gjorde invändningar. 

Så vi behöver inte nu övertyga de ledande specialisterna i länet, olika myndighe-
ter, i alla fall inom socialtjänsten, att det var den mest optimala och effektiva me-
toden att jobba med barnen. 

Studieresorna har dessutom resulterat i både tidningsartiklar, radioprogram 
och tv-program. På så sätt har resorna till Sverige och kontakterna med 
svensk socialtjänst blivit resurser som främjat den lokala dialogen om hur 
verksamheten bland utsatta barn bäst ska bedrivas. 

En av deltagarna berättar om att LFA-arbetet varit en tillgång när det gäll-
er att förankra arbetet i den egna personalgruppen. Många har varit delakti-
ga i reflektion och skrivande av projektarbetet. På så sätt har LFA-metoden 
kunnat bidra till att de nya kunskaper och strategier som projektet rymmer 
sprids i organisationen. Det skapar också delaktighet i förändringsarbetet: 

Eftersom det är inte bara vi två som är deltagare i projektet, som skriver och arbe-
tar, utan det är hela personalen som är med… de gör det i sina reguljära tjänster. 
All personal som arbetar vid centret är delaktiga i skrivandet och arbetet efter pla-
nen. Samförståndet bland personalen blir starkare och bättre eftersom alla vi är 
delaktiga i en och samma sak och man vet vad man gör och vilket mål man har. 
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Fortfarande återstår emellertid mycket arbete med att förankra verksamheten 
hos berörda myndigheter. Så är till exempel länets Utbildningskommitté och 
Hälsovårdskommitté ännu inte övertygade (observera reservationen i ett av 
citaten: ”i alla fall inom socialtjänsten”) om att familjehemsverksamhet skulle 
vara att föredra framför de nuvarande verksamhetsformerna. 

4.2 Fördjupning

I detta avsnitt berättas om den metodutveckling som skett. Frågorna som ska 
besvaras kan formuleras på följande sätt: 

� Vilken metodutveckling har kunnat iakttas på de deltagande orterna? 

� Har projektet som utbildningsinsats behandlat de olika aspekterna av 
metodutveckling som deltagarna lyfter fram? 

4.2.1 Information och rekrytering 

Som svar på frågan om vilka förslag till verksamhetsutveckling som utfor-
mats hänvisar flera deltagare till pågående och kommande insatser för att 
informera allmänheten om arbetet. På flera orter finns tydliga opinionsbil-
dande ambitioner och en önskan om att nå ut med information om arbetet 
bland medborgarna. Syftet är alltså flerfaldigt. Dels önskar man genom in-
formation stärka verksamhetens legitimitet och dels vill man rekrytera famil-
jehemsföräldrar. Vid konferenserna visade flera av deltagarna upp informa-
tionsmaterial som de använder sig av för att göra reklam för verksamheten. 
På flera håll utnyttjas massmedia för att sprida information och rekrytera fa-
miljehem: 

Massmedia använde vi mycket brett: radio TV, tidningar. Vi förklarade vilka barn 
vi har, vilka krav och kriterier vi har för blivande, potentiella föräldrar. Vi organi-
serade folkmöten då vi informerade dem, berättade, gav olika exempel. Och vi för-
klarade för befolkningen att vi, inte bara barnen utan vi var i behov av deras 
hjälp… Och så utmanade vi dem: om ni inte skulle kunna ha barnen en längre 
tid, hjälp oss och ta barnet för kortare tid. 

För det första beskriver vi verksamheten genom massmedia, tidningar, radiopro-
gram. Och vi försöker att göra dem intresserade, vi berättar om resultaten av fa-
miljehemsverksamheten eftersom det redan finns sådana. Vi var till och med på 
arbetsförmedlingen och träffade folk där och lämnade uppgifter för att sprida kun-
skap om möjligheten att bli familjehemsförälder. 

I vissa fall är det studieresorna till Sverige som föranlett att personerna med-
verkat i radioprogram eller presenteras i tidningsartiklar. Studiebesöken i 
Sverige har uppenbarligen varit en tillgång i detta avseende genom att skapa 
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ett intresse hos media för att skriva om verksamheten. På så sätt skapas bätt-
re förutsättningar för rekryteringsarbetet. 

Med tanke på att det stora behovet inte är att rekrytera ytterligare familje-
hemsföräldrar utan bättre möjligheter att finansiera verksamheten tycks 
emellertid dessa informationsinsatser främst ha sitt värde i att deltagarna bil-
dar opinion för sitt arbete, något som utan tvivel varit angeläget för dem. 
Bakgrunden är det motstånd de mött i arbetet och svårigheterna att vinna 
gehör för verksamheten hos berörda myndigheter, att få tillräckliga ekono-
miska anslag och nödvändig juridisk legitimitet. 

4.2.2 Utredning och placering 

Flera orter har utvecklat sina metoder när det gäller utredning av blivande 
familjehem. Utredningen syftar till att bedöma föräldrarnas lämplighet att ta 
emot ett barn och se till att matchningen mellan barn och föräldrar blir så god 
som möjligt. 

En av deltagarna menar att personalen på centret utvecklats när det gäller 
förmågan att bedöma och vägleda nya familjehemsföräldrar: 

Vi har blivit mer noggranna när det gäller urval och utbildning av föräldrarna i 
familjehemsverksamheter. 

Ofta används både enkäter och intervjuer i detta utredningsarbete: 

Vi har börjat använda enkäter som alla familjmedlemmar ska svara på och en psy-
kolog samtalar med kandidater till familjehem. 

I Viborg djupintervjuas mannen och kvinnan separat och prövoperioder till-
lämpas då barnet och familjehemsföräldrarna får möjlighet att bedöma utsik-
terna för att placeringen ska komma att fungera: 

Innan man binder sig för att bli familjehem erbjuder vi familjen att ta emot barnet 
enbart under några helger. Detta hjälper familjerna att bedöma sina möjligheter 
och prova om kemin mellan barnet och fosterföräldrarna stämmer. 

Från Volkhovs distrikt rapporteras på följande sätt om vilken praxis som till-
lämpas för utredning av familjehemsföräldrar och om hur hänsyn tas till fa-
miljehemsföräldrarnas kompetens och yrkesbakgrund: 

Vi har börjat titta mer på vilket yrke har föräldrar i familjehemmet. Om barnet är 
ofta sjukt försöker vi placera henne eller honom i familjen där ena förälder är läka-
re eller sjuksköterska… Centrats anställda försöker hjälpa i allt större utsträck-
ning familjerna med olika praktiska frågor. 

Från Vsevolozsjk rapporteras om ett systematiskt tillvägagångssätt, hur flera 
steg följer på varandra i urvals- och utredningsarbetet och hur hänsyn tas till 
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de potentiella familjehemsföräldrarnas motiv och socioekonomiska förhål-
landen: 

Det första steget är att en sökande bekantar sig med centret och med familje-
hemslagstiftning… Och det är viktigt för oss att förstå varför personen vill bli fa-
miljehemsförälder. Vi undersöker också i boendeförhållandena. Det andra steget är 
förberedelse för att kandidaten ska bli familjehemsförälder. Som regel är dessa 
människor mycket aktiva personer i samhället och tycker om barn men ofta är de 
omedvetna om vad som förväntas av dem. Samtidigt väljer vi vilket barn som ska 
placeras. De får träffa varandra och bekanta sig med varandra. Det tredje steget är 
att barnet umgås med kandidaten exempelvis under promenader eller att den bli-
vande familjehemsföräldern besöker barnet i barnets hem. 

Frågor om utredningsmetodik har varit en del av projektet som utbildnings-
insats, både vid studiebesöken i Sverige och vid konferensen 2004 i Lenin-
grads län. Under konferensen 2005 framkom att barnets uppfattning är avgö-
rande för om placeringen ska genomföras. En av de svenska deltagarna ut-
rycker sitt intresse för detta: 

En sak som väcker mitt intresse och beundran, det är när du pratar om att barnen 
får själv välja om de vill flytta till ett familjehem eller inte. I vilken omfattning kan 
de ha inflytande över det beslutet? 

De ryska deltagarna svarar: 

Det avgörs när familjehemsföräldern träffar barnet, under gemensamma prome-
nader och så vidare, då syns det om det blir någon kontakt, om det fungerar eller 
inte mellan dem. Om barnet visar konkret att det inte vill vara med de här föräld-
rarna då… 

Enligt lagstiftningen får barnet från tioårsåldern säga ja eller nej till det här. Och 
då måste man följa barnets önskemål. 

De svenska socialarbetarna konstaterar att på denna punkt finns en skillnad 
mellan länderna. I Sverige har inte barnet samma inflytande över placering-
en. De svenska socialarbetarna tycks emellertid sympatisera med det ryska 
sättet att arbeta. 

4.2.3 Utbildning och uppföljning 

Från de ryska kommunerna rapporteras om bättre utbildningsmöjligheter: 

Varje förälder får gå på utbildningen i ”Fosterfamiljernas skola”. Efter att barnet 
blivit placerat i familjehem, får föräldrarna delta i andra utbildningar, gemensam 
firandet av högtider, man följer föräldrarnas arbete.  
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I Tosno finns ambitionen att arbeta med utbildning av såväl familjehemsför-
äldrar, handläggare (”specialister som placerar barn i familjehem”) och sam-
arbetspartners som lärare, läkare och poliser. 

Man har också lyckats etablera kontakter mellan olika familjehem för att 
de ska kunna stödja varandra och mötas för att utbyta erfarenheter: 

Man har förbättrat kontakterna familjehem emellan, har erbjudit möjligheter för 
erfarenhetsutbyte, vi försöker hjälp att lösa problem som kan uppstå mellan föräld-
rar och barnet placerat i familjen. Allt detta sker på de möten som vi regelbundet 
anordnar för familjer som tar emot barnen. Vi ordnar även s.k. ”rundabordssam-
tal” och olika aktiviteter för familjehem och barnen på Centret.  

Frågan om utbildning av familjehemsföräldrar framhålls som en av de cen-
trala lärdomarna vid mötet med den svenska familjehemsverksamheten: 

Vi har fått se och lära oss mycket i Sverige. Vi har diskuterat urvalet av familje-
hem, utbildningar för fosterföräldrar, arbetet med biologiska föräldrar. Allt var 
viktigt. 

Uppföljning och tillsyn sker enligt uppgift från Arbets- och socialskydds-
kommittén, bland annat genom intervjuer med och enkäter till barnen samt 
genom att centrets specialister tar del av de ”uppföljningsdagböcker” som 
familjehemsföräldrarna skriver. 

En av deltagarna berättar att de i uppföljande syfte har genomfört jämfö-
rande studier mellan de barn som finns på centret och de barn som bor i fa-
miljehem. Dessa studier har visat att familjemsboendet främjat barnens ut-
veckling på flera områden i betydligt större utsträckning än institutionsbo-
endet. 

Uppföljning sker även efter att barnen lämnat familjehemmet: 

Vi tycker att det är mycket viktigt att följa upp barnen, ungdomarna, även efter 
att de har lämnat familjehemmet för att de inte skulle vara ensamma. Och det är 
våra pedagoger vid centret som sysslar med det. De liksom följer upp barnen.  

4.2.4 Arbetet med de biologiska föräldrarna 

Under konferenserna i Leningrads län 2004 och 2005 diskuterades hur man i 
Sverige och Ryssland arbetar med de biologiska föräldrarna. De svenska del-
tagarna betonade vikten av detta arbete och att målet hela tiden är återföre-
ning. Temat har varit centralt för projektet och alltså återkommit vid flera 
tillfällen. 

I den ryska familjehemsverksamheten finns det skillnader mellan orterna 
när det gäller arbetet med de biologiska föräldrarna. En av deltagarna berät-
tade att de placerar barn i familjehem i första hand när en återförening inte 
anses möjlig, som en slags förberedelse inför adoption eller övergång till 
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förmyndarskap. Påståendet väckte viss förvåning hos en av de svenska del-
tagarna som försökte föra en dialog omkring förhållandet: 

Med risk för att ha missförstått, men jag uppfattade att du sa så här, att vi använ-
der familjehem i de situationer där vi inte planerar att barnet ska återvända till 
sina biologiska föräldrar. Var det så du sa? 

Den ryska deltagaren bekräftar att det var så hon sa och den svenska deltaga-
ren fortsätter med att påpeka att i Sverige är de skyldiga att arbeta för att 
barnet ska återvända hem. En annan av de svenska delegaterna understryker 
på samma sätt vikten av att arbeta med de biologiska föräldrarna: 

Man får inte glömma den biologiska familjen. Även när man har placerat barnet. 
Att den biologiska familjen alltid finns med barnet. 

Den ryska deltagaren förklarar att i vissa fall arbetar de med båda föräldra-
paren samtidigt. Om det är ett förebyggande arbete på gång med en familj 
vistas barnet i sin biologiska familj under helgen och finns i ett familjehem 
under arbetsveckan. Så småningom framkommer att det döljer sig ekono-
miska drivkrafter bakom det faktum att de i första hand strävar efter att pla-
cera barn som inte bedöms kunna återvända till sina biologiska föräldrar: 

Det har med finanser att göra. Vi har få platser. Därför försöker vi att placera de 
barn som har perspektiv att bli fosterbarn eller adoptivbarn. 

Genom att arbeta med sikte på adoption eller övergång till förmyndarskap 
hoppas man kunna frigöra resurser för att i förlängningen kunna anställa nya 
familjehemsföräldrar och ta emot ytterligare barn. 

De ryska deltagarna pekar på svårigheterna i arbetet med de biologiska 
föräldrarna, inte minst det faktum att det ofta finns stora missbruksproblem i 
bakgrunden. I Vsevolozsjk tycker man sig inte ha lyckats förbättra arbetet 
med de biologiska föräldrarna nämnvärt: 

Nej, det har inte utvecklats alls – för att de biologiska föräldrarna missbrukar sprit 
och de är inte intresserade i deras barns öde. Föräldrarna från familjehemmen vill 
inte bråka och ha konflikter med biologiska föräldrarna och är därför inte så ange-
lägna att ordna träffar med dem. 

Från Viborg ser man både svårigheter och möjligheter när det gäller att för-
djupa samarbetet med de biologiska föräldrarna. Problemet kan vara att de 
biologiska föräldrarna själva inte vill ha någon kontakt: 

Det är svårt att etablera ett fungerande samarbete. Många gånger tycker foster-
föräldrarna att det är ok att barnet ska träffa sina biologiska föräldrar, men de bio-
logiska föräldrarna vill inte alltid ha någon kontakt med barnen. 
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Ambitionen finns emellertid och om föräldrarna visar intresse arbetar de på 
centret för att skapa mötesplatser eller annan form av fördjupad kontakt mel-
lan barnet och de biologiska föräldrarna eller andra släktingar: 

Om de biologiska föräldrarna vill träffa sina barn hjälper vi till att arrangera ett 
möte, vi hjälper även andra släktingar komma i kontakt med det placerade barnet: 
hälsa på eller skriva ett brev. 

Hos flera av deltagarna finns denna övertygelse om att detta arbete är ange-
läget och försöker i möjligaste mån utveckla det. 

Till exempel föreslår vi att man kan anmäla barnet till någon cirkelverksamhet och 
turas om (de biologiska föräldrar och fosterföräldrar [sic]) att hämta barnet efter 
lektionen. På det sättet kan umgänget fungera bättre. 

Om de biologiska föräldrarna visar intresse för att hålla kontakt med sitt barn 
hjälper vi till att ordna möten.  

På olika sätt försöker man också utveckla kontakten mellan de båda föräld-
raparen, exempelvis genom att ordna fester på ”neutralt område” dit både 
familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna kan komma. 

Från en av orterna berättas om en ambition att genom ett respektfullt be-
mötande och stöd kunna stärka föräldrarna i deras roll och underlätta för 
dem att återknyta kontakten med sina barn: 

[Det gäller att] med respekt bemöta föräldrarna vars barn är placerade i familje-
hem, ge dem möjligheten att stärka självförtroendet, hjälpa till att återställa deras 
liv och deras kontakter med barnet, erbjuda möjligheter att få behandling, möta 
centrets specialister, samtala och etablera förtroende. 

Vi måste ha förståelse för de brister som barnets föräldrar har, vilket betyder att vi 
måste erbjuda föräldrarna hjälp – t.ex. samtala med dem, övertyga dem, ge dem 
råd etc. En av de viktigaste målsättningar är att inte bryta den biologiska länken 
och, om detta är möjligt, stärka eller återbygga kontakten mellan barnet och dess 
biologiska föräldrar med hjälp av samtal och rådgivning.   

Från en annan av kommunerna rapporteras att man 

… strävar efter att barnet från familjer där det finns missförhållande ska återvän-
da så småningom till sina biologiska föräldrar. 

De flesta föräldrar som fråntas vårdnaden av barnet visar inte så stort intresse för 
sina barn som bor i andra familjer. Innan juridiska proceduren kring fråntagandet 
av vårdnaden är klar besöker vi de biologiska föräldrar och berättar hur deras barn 
har det i en annan familj, berättar om barnets utveckling, visar bilder. Vi uppma-
nar föräldrarna att sluta dricka sprit, skaffa sig arbete, söka hjälp för att bli av med 
sitt missbruk etc. 
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På en av orterna återvänder en stor del av barnen till sina biologiska föräld-
rar. En av de svenska deltagarna säger sig vara både ”förvånad och impone-
rad” över att föräldrar som haft stora problem får hem sina barn i den ut-
sträckning som de tycks få och undrar om ribban är för lågt satt: ”Hur har 
man lyckats göra en sådan förändring i dessa utslagna människors liv?” 

4.2.5 Dagverksamhet och förebyggande insatser 

Bland de barn som har kontakt med kommunernas socialrehabiliteringscent-
ra bor några i familjehem och några bor på centret. Andra bor hos sina biolo-
giska föräldrar men vistas på centret under dagen. Behovet av institutionsbo-
ende minskas genom att det erbjuds olika former av dagverksamhet. Det be-
drivs en omfattande dagverksamhet på dessa centra. Utöver familjehems-
verksamheten pågår olika verksamheter som vänder sig till barnen och de 
familjer som behöver stöd i sitt föräldraansvar. Det är inte möjligt att redogö-
ra för all denna verksamhet, men några exempel ska lämnas som relaterar till 
familjehemsprojektet. 

I Volkhovs stad är möjligheterna små att expandera familjehemsverksam-
heten, bland annat eftersom människor bor så trångt. I stället har man byggt 
om centret så att det mera liknar ett hem. Även deltagare från andra orter 
berättar om att man strävar efter att boendet på kommunernas rehabiliter-
ingscentra ska utformas så att miljön påminner om hemmiljö så mycket som 
möjligt. 

Planer finns i Volkhovs stad att starta en öppen förskola och, i anslutning 
till den, en stödverksamhet för unga mammor som kan behöva support för 
att hitta in i sitt nyvunna föräldraskap. Idéerna kommer från studieresan till 
Sverige och Nyköping: 

Eftersom vi har större lokaler nu vill vi starta öppen förskola, som vi har sett i 
Sverige… Efter den principen eller modellen tänker vi att starta en klubbverk-
samhet under rubriken ’Ung mamma’. 

Målet är att stötta unga mammor i deras föräldraroll. Arbetet ska drivas i 
samarbete med kvinnoklinik, vårdcentral och barnhem: 

Vi vill koordinera vår verksamhet, förena oss, för att arbeta med den där klubben 
och sedan öppen dagisverksamhet… Vårt mål är att utreda vilka behov dessa unga 
mammor har och hjälpa dem, vara deras rådgivare och inte låta dem känna sig 
hjälplösa, bortglömda och isolerade från samhället. 

Exemplet är intressant på flera sätt. Dels framhålls förbindelsen med svensk 
socialtjänst; idén till verksamheten öppen förskola kommer från studieresan 
till Nyköping. Dels har verksamheten en tydligt förebyggande karaktär efter-
som mammorna betraktas som en lika viktig målgrupp som barnen. Huru-
vida idén om en mammagrupp också är ett resultat av studieresan framgår 
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inte men det tycks som om idén snarare har uppkommit ur den lokala situa-
tionen och de aktuella behov som projektdeltagarna ser på hemmaplan. Det 
finns också en önskan om att fördjupa arbetet med tonåringar och även den-
na gång hänvisas till studiebesöket i Nyköping som en inspirationskälla. 

Från staden rapporteras också om att de har förbättrat stödet till familjer 
med låga inkomster och att de har skapat olika fritidsverksamheter: 

Dagverksamheten för de minderåriga som är i behov av hjälp och stöd, men som 
på kvälls- och nattetid är hos sina föräldrar. Syftet med den verksamheten är att 
avlasta familjen, minska spänningen i familjen och på det sättet skapa förutsätt-
ningar för att barnet ska kunna bo kvar hos sina biologiska föräldrar. 

Från Volkhovs distrikt berättas om ett utökat förebyggande arbete med både 
familjer och barn. Det innebär att de inte omhändertar barnet ”så fort det 
uppstår missförhållanden i familjen”: 

Enligt vårt tycke är det mest effektiva sättet att nå det ovannämnda målet att inte 
placera barn i institutioner utan i familjer – och första platsen i detta tar det före-
byggande arbetet med biologiska familjer. Att försöka bevara dem, att normalisera 
det psykologiska klimatet i dem, att hjälpa till att föräldrar blir av med missbruk, 
att hjälpa med att få arbete, att lösa bostadsproblem – de är prioriterade uppgifter 
för rehabiliteringscentret. 

Uppgiften är alltså att stärka föräldrarna i deras föräldraskap, skulle man 
kunna säga, och att medverka till att de kan komma till rätta med olika socia-
la problem som missbruk, bostadsproblem eller arbetslöshet. Den ”fostran-
de” ambitionen (jfr. uttrycket ”familjeuppfostringsgrupper”) kan anas i ut-
trycket ”normalisera det psykologiska klimatet”. En liknande ”normalise-
ring” i förhållande till barnen sker inom ramen för dagverksamheten vid det 
sociala rehabiliteringscentret på en av orterna. En av deltagarna berättar om 
hur central den juridiska och moraliska fostran är. Hon talar om verksamhe-
ten eller kanske snarare den moraliska kompetens som man vill utveckla ge-
nom verksamheten, som ”algoritm”: 

Algoritm är att kunna klara sig och leva inom rättsgränserna i samhället. Min 
uppgift är att bygga, skapa rättsarealer, rättsfält, inom vilken minderåriga verkar 
och lever. Oberoende av minderårigas sociala status. Lära ungdomar juridikkul-
tur, rättskultur. För att de minderåriga skulle känna till alla de juridiska situatio-
ner och lagar och skulle kunna lyda dem och känna till sina egna åligganden och 
rättigheter. 

Verksamheten vid familjecentrumen syftar bland annat till att skapa ”rätts-
arealer”: Unga får hjälp att  lära sig vilka rättigheter och skyldigheter de lever 
under och att hålla sig till dessa. 
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I en mening kan man också säga att ett familjehem i sig är förebyggande, 
något som flera deltagare påpekar. En av dem formulerar sig på följande sätt: 

Vi har fått en massa barn som inte vet hur man ska bilda familj, de har ingen upp-
fattning om hur en familj fungerar. Då återstår en annan fråga: vilka föräldrar 
ska de bli till sina barn? … Det blir en ond cirkel … Vårt främsta mål är att bryta 
upp från denna onda cirkel och hjälp de här barnen så att de kan bilda sin familj i 
framtiden. 

Med ett sådant synsätt är ett familjehem inte bara att betrakta som interven-
tion utan också prevention. Genom att en negativ kulturell reproduktion kan 
brytas skapas nya förutsättningar för att barnet i framtiden kan överföra en 
annan bild av vad en familj är än den som han eller hon själv tagit emot som 
liten. I samma anda talade en av de svenska deltagarna vid konferensen 2005 
om det sociala arvet och det viktiga i att barnet bär med sig goda bilder om 
vad en familj är. 

Flera av dem som presenterade sina projektarbeten vid konferenserna 
2004 och 2005 framhöll de preventiva insatserna som avgörande för att 
komma till rätta med problemen. I projektarbetena redovisas en rad olika 
arbetssätt och metoder som man tillämpar eller planerar att införa. 

4.2.6 Samarbete

Från Viborg och socialrehabiliteringscentret Egos rapporteras om ett utökat 
samarbete med andra aktörer som kan förbättra möjligheterna att familje-
hemsverksamheten ska kunna bli framgångsrik: 

Vi har noterat att samarbetet har förbättrats mellan flera myndigheter och organi-
sationer. Massmedierna skrev mycket om familjehemsverksamhet i Sverige och i 
Viborg. Kommunen skaffade pengar för att betala lönen till två familjehem. Kyr-
kan i Viborg hjälpte till att hitta nya kandidater till familjehem. Församlingsmed-
lemmar anmälde sig till familjehemsverksamhet och tio församlingsmedlemmar 
tar emot barnen under helgerna och lov. Utbildningsförvaltning förstod äntligen 
vad vi arbetar med och ger oss sitt stöd. Vi har genomfört flera s.k. rundabords-
samtal dit vi bjöd representanter från olika myndigheter bl.a. utbildningsförvalt-
ning, polis, vårdcentralen m.fl. 

Det tycks som om man på centret etablerat kontakter med flera aktörer av 
betydelse för verksamheten. Kommunen deltar genom att bidra ekonomiskt 
till arbetet. Kontakterna med kyrkan har lett till att nya familjer har sagt sig 
vara beredda att ta emot barn, för kortare eller längre tid. Av citatet att döma 
har utbildningsförvaltningen tidigare ställt sig frågande inför verksamheten 
men har nu kommit till ett annat ställningstagande och stödjer arbetet, vilket 
torde vara angeläget, även om det tycks vara fråga om ett passivt stöd. 
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Som svar på frågan om det sker något samarbete mellan familj, enskilda, 
frivilliga organisationer och olika myndigheter meddelas från socialrehabili-
teringscentret i Volkhov distrikt att inställningen har blivit en annan: 

Folk börjar förstå att det är bättre att placera barnen i familjehem och hjälpa de 
familjer som vill ta emot barnen.  

Med ”folk” avses antagligen handläggare vid lokala och regionala myndig-
heter men kanske också allmänheten i stort. Man kan säga att det har etable-
rats ett större samförstånd om värdet av familjehemsverksamheten. Med-
vetenheten tycks vara stor att arbeta på bredden med kontakter med många 
olika många aktörer: 

En av de viktigaste riktningarna i vårt arbete är förebyggande arbete. Med före-
byggande arbete menar jag inte bara barn utan de vuxna som ansvariga för bar-
nen. Det gäller inte just biologiska föräldrar utan först och främst myndigheter, 
det gäller skolor, det gäller hälsovården, frivilligorganisationer, alla de vuxna som 
faktiskt har ansvar för barn. 

Deltagaren från Tikhvin  hänvisar till att Förmyndarmyndigheten visat ett 
större engagemang för familjehemsidén och att de därigenom har fått möj-
lighet att kunna rekrytera ytterligare familjehemsföräldrar: 

Förmyndarmyndigheten har visat intresse för vår verksamhet, man har propage-
rat för förmyndarformen, flera personer anmält sig som kandidater till familjehem.  

Från Luga konstateras att samordning mellan olika myndigheter är nödvän-
dig för verksamheten: 

Projektet kräver kompletta lösningar, vilket i sin tur betyder att arbetet inte kan 
ske utan samarbete mellan olika myndigheter  

Deltagaren från staden Volkhov rapporterar att kommunen blivit villigare att 
betala ut ersättning till familjehemmen. Dessutom har kontakterna mellan 
olika familjehem ökat. Däremot redovisas inte några kontakter med andra 
myndigheter eller ideella organisationer: 

Man har ökat anslag till ersättningen av familjehemmen, ersättningen utbetalas i 
tid av Volkhovs kommun. 

Man har förbättrat kontakterna familjehem emellan, har erbjudit möjligheter för 
erfarenhetsutbyte, vi försöker hjälp att lösa problem som kan uppstå mellan föräld-
rar och barnet placerat i familjen. Allt detta sker på de möten som vi regelbundet 
anordnar för familjer som tar emot barnen. Vi ordnar även s.k. rundabords-samtal 
och olika aktiviteter för familjehem och barnen på centret. 

Från Tosno säger man sig vilja samverka med offentliga myndigheter och 
frivilliga organisationer. Hur samarbetet ska gestaltas sägs inte men däremot 
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tycks ambitionen om samverkan finnas. Bland dessa partners finns enligt 
projektbeskrivningen ett kvinnoförbund och några kommersiella aktörer. 

I Vsevolozsjk säger man sig ha etablerat samverkan med andra sociala 
centra i länet. Det har också etablerats förbindelser med en ideell organisa-
tion som heter Föräldrabron: 

Föräldrar från olika familjhem där barnen är placerade träffas regelbundet på 
centret, de har möjlighet att få träffa olika specialister och medlemmar i föräldra-
organisationen Föräldrabron. 

Tack vare stöd från en fond som heter Föräldrabron har vi föräldrar från S:t Pe-
tersburgs stad som tar emot barn i familjehem. 

På kommittén finns för övrigt sedan 1 januari 2005 en person med uppdraget 
att ha kontakt med frivilligorganisationer i kommunerna. 

Deltagaren från staden Volkhov konstaterar som svar på frågan om sam-
arbete att kommunen ökat anslagen till ersättningen av familjehemmen och 
att ersättningen utbetalas i tid. Det kan finnas anledning att fundera över att 
kommunen som ju egentligen är huvudman för verksamheten betraktas som 
en samarbetspartner. Uttalandet speglar antagligen det faktum att familje-
hemsverksamheten vuxit fram nerifrån och från början inte haft kommun-
ledningens samtycke. Det finns emellertid också andra samarbetspartners: 

Vi har systematiserat vårt arbete, vi har börjat arbeta med alla personer/strukturer 
som finns kring barnet – föräldrar, vänner, föreningar, kyrkan etc.  

I staden Volkhov finns också ambitionen att i ett projekt samarbeta med 
kvinnoklinik, vårdcentral och barnhem: 

Arbetet ska drivas i samarbete med kvinnoklinik, vårdcentral och barnhem: Vi vill 
koordinera vår verksamhet, förena oss, för att arbeta med den där klubben och se-
dan öppen dagisverksamhet. 

De myndigheter som antagligen är viktigast att fördjupa samarbetet med är 
utbildningsmyndigheten och förmyndarmyndigheten eftersom utbildnings-
myndigheten ansvarar för barn som i juridisk mening är föräldralösa och 
förmyndarmyndigheten administrerar förmyndare och fosterfamiljer. 

Som citaten visar förekommer visst samarbete med dessa på kommunal 
nivå. Samtidigt har det vid flera tillfällen framkommit att samarbetet med 
utbildningsmyndigheten varit svårt. Detta gäller på kommunal nivå, men 
kanske framför allt på regional nivå. 

Från Arbets- och socialskyddskommittén är man dock angelägen om att 
understryka det samarbete som pågår mellan olika myndigheter. Det finns 
ett särskilt organ som ansvarar för att samordna de olika myndigheternas 
arbete med utsatta barn, den så kallade intermyndighetskommissionen: 
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Det finns alltid i varje kommun den så kallade intermyndighetskommissionen 
som består av representanter för varje myndighet: Utbildningskommittén, Hälso-
vårdskommittén, Socialkommittén och så vidare. 

Det mest tydliga exemplet på samarbete är just att organisera sommarferier för 
barn. Det gör man i samarbete. 

Den där kommissionen som består av representanter för alla de myndigheterna 
som har att göra med barnproblem, det existerar vid administrationen, kommu-
nens administration, och den kommissionen samlas varje gång som man måste 
fatta beslut om barnets öde. 

Då vi utarbetar våra program för familjer och barn, då brukar vi alltid samordna 
det med dessa myndigheter utbildning och hälsovård. Och de i sin tur samordnar 
sina program för föräldralösa barn i skolåldern med oss. 

Utbildningskommittén har emellertid inte visat något intresse för att utveckla 
sin verksamhet i riktning mot familjehem och en av Arbets- och social-
skyddskommitténs representanter vid konferensen påpekar när det gäller 
förmyndarmyndighetens arbete med fosterfamiljer: 

Fosterfamiljen står under en annan myndighet och de har inga sådana planer. De 
arbetar så som de brukar arbeta. 

Omfattningen talar sitt tydliga språk: Arbets- och socialskyddskommittén 
har i länet som helhet 117 familjehem medan Utbildningskommittén bara har 
6 fosterfamiljer, enligt uppgift från en av Arbets- och socialskyddskommit-
téns representanter vid konferensen 2005. En av deltagarna uttrycker förstå-
else för att verksamheten med fosterfamiljer inte har kunnat utvecklas: 

Jag förstår varför förmyndarmyndigheten inte har möjlighet att utveckla mera fos-
terfamiljsverksamheten: de har inte resurser och de har inte många familjer som 
kan bli fosterfamiljer, de har inte personal, de har inte transport och allting sånt. 

Det är väldigt synd att än idag har vi inga samordningsmöjligheter med Utbild-
ningskommittén, med utbildningssystemet som svarar för barnhem. Vi är inga 
själsfränder med dem. De har inga planer, inget som tyder på att de tänker att 
minska barnhemmen för att flytta barnen till familjer. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samarbete finns och en med-
vetenhet om värdet av samarbete, men att det ofta handlar om samförstånd 
och samordning. En djupare samverkan tycks förekomma bara i begränsad 
omfattning. Önskan om bättre samarbete med utbildnings och förmyndar-
myndigheterna lyftes fram vid den avslutande konferensen i maj-juni 2005. 
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4.3 Programutveckling 

Arbets- och socialskyddskommittén ska enligt projektets förväntade resultat 
”utveckla program”, det vill säga övergripande strategier för hur arbetet ska 
bedrivas och utvecklas framöver. Under konferensen i maj-juni 2005 kom 
projektledaren och kommitténs representant överens om att en skriftlig re-
dogörelse ska författas som följer upp de olika förväntade resultat som anges 
i avtalet parterna emellan. Den rapport (Poleva, 2005) som vid projektets av-
slutning överlämnats till projektledaren från Arbets- och socialskyddskom-
mittén svarar upp mot flera av de förväntade resultaten, men innehåller 
mycket lite av övergripande strategier som kan benämnas ”programutveck-
ling”. Rapporten är tillbakablickande och understryker hur framgångsrikt 
arbetet varit i olika avseenden. Inte heller i sitt enkätsvar har kommittén re-
dovisat något om programutveckling. 

Däremot rapporterades muntligt under konferensen i maj-juni 2005 om 
hur kommittén har arbetat och avser att arbeta framöver. I följande avsnitt 
refereras denna föredragning om länskommitténs nuvarande och kommande 
program. Jag gör också en försiktig jämförelse mellan de båda programmen. 
Jämförelsen har inte prövats mot uppgiftslämnarna. Jämförelsen är ”försik-
tig” också beroende på att den empiri som finns att tillgå inte är fullständig: 
det nya programmet är under utveckling. Därtill består den av en muntlig 
föredragning som av allt att döma hölls utan direkta förberedelser som svar 
på en direkt fråga. 

Nedan lämnas också några uppgifter om hur projektets utbildningsinsat-
ser berört frågor om strategisk programutveckling. Frågorna som ska besva-
ras formuleras på följande sätt: 

� Vilken programutveckling har skett under projekttiden? 

� I vilken utsträckning har projektet som utbildningsinsats behandlat frå-
gor som rör strategi och programutveckling? 

4.3.1 Det nuvarande programmet Semja: 2004-2006 

Kommitténs representant berättade om programmet Semja (familj) som utar-
betades 2003 och skulle fungera 2004-2006. I detta program redovisas vilken 
budget varje social verksamhet i länet kan förfoga över och vilken inriktning 
arbetet ska ha. I en av de första punkterna i programmet uttrycks ambitionen 
om att öppna nya socialrehabiliteringscentra för minderåriga. Så skedde ock-
så under perioden. En annan punkt i programmet går ut på att den mate-
riellt-tekniska basen för de verksamheter som redan fanns ska stärkas. Mel-
lan 100 000 och 300 000 rubel avsattes för varje socialrehabiliteringscenter för 
detta ändamål. I samma program finns också ambitioner när det gäller före-
byggande arbete och det finns pengar avsatta för arbete med familjer som 
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behöver stöd. Detta stöd kan delas ut både som materiellt stöd i form av 
pengar, psykologiskt stöd eller i andra former. Ytterligare en punkt i pro-
grammet syftar till att hjälpa familjer att förbereda barnen för skolstarten. 
Medel finns avsatta så att barnen ska kunna få kläder, böcker och annat som 
behövs för skolgången. De som får ta emot stöd är bland andra låginkomst-
familjer, ensamstående mödrar och familjer som förlorat den huvudsakliga 
familjeförsörjaren. Dessutom avsattes femtiotvå miljoner rubel för barnbidrag 
(utöver det federala barnbidraget) till varje nyfött barn i länet under 2005 (om 
det enbart utbetalades detta år framgick inte av anförandet).  

Kommitténs representant berättade också om två stora regionala aktivite-
ter som finns med i programmet och som syftar till att stimulera det lokala 
arbetet: firandet av familjedagen respektive morsdagen. Regionala evene-
mang organiseras under dessa dagar då representanter för alla kommuner 
samlas. Kommunerna föreslår vilka representanter för familjer och för verk-
samheter som ska delta. Olika slags aktiviteter genomförs, bland annat täv-
lingar där de som varit framgångsrika inom sitt område får ta emot priser 
och presenter:  

Till exempel för två veckor sedan var det en stor samling på en av teatrarna i S:t 
Petersburg då familjer som kommunerna rekommenderade kom från alla kommu-
ner i länet. 

Tolken: Och så frågar hon om familjer från deras respektive kommuner var nöjda 
med den där arrangemanget och de presenterna som de fick. Och alla svarar: 
Mycket. Mycket nöjda. 

Vad gäller arbete som förebygger att barn och unga hamnar i kriminalitet har 
kommittén avsatt 200 000 rubel för att organisera färdtjänst som ska fånga 
upp barn som rymt hemifrån och skjutsa dem tillbaka till sina föräldrar. I 
programmet finns också pengar till att vidareutbilda specialisterna som arbe-
tar vid centret. Olika metodmaterial ges fortlöpande ut om vilka metoder och 
arbetssätt som tillämpas i de kommuner som når de bästa resultaten. På så 
sätt sprids dessa metoder i hela länet. 

Enligt en förordning från guvernören ska alla program bedömas för att se 
om de är ändamålsenliga och om det är någon nytta att fortsätta med dem. 

4.3.2 Det kommande programmet: 2006 - 2008 

När det gäller arbetets framtida inriktning finns idag (juni 2005) på Arbets- 
och socialskyddskommittén ett förslag om att sammanföra två program – 
programmet familj och programmet funktionshindrade barn – i ett gemen-
samt. Ett handlingsprogram för perioden 2006-2008 ska utarbetas för detta 
gemensamma program. Vilken budget det kommer att ha är inte klart; i vän-
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tan på besked arbetar man med utgångspunkt i den nuvarande budgeten 
men detta är ännu så länge högst preliminärt:  

Om den regionala budgeten godkänns… då får vi klart för oss vilken budget har 
vi, vilka belopp har vi för olika arbetstyper, för institutioner, för öppna verksamhe-
ter, för allt annat. Då kan vi fortsätta vidare att utarbeta vårt handlingsprogram.  

Kommitténs delegat refererade i sin föredragning till den stora kommunre-
formen och berättade ingående om verksamheternas tilldelning av ekono-
miska medel inklusive hur nya fördelningsnycklar kommer att användas. Jag 
har inte möjlighet att redogöra för dessa förändringar i den ekonomiska poli-
tiken på ett trovärdigt sätt. Uppenbart är emellertid att de snäva ekonomiska 
ramarna gör det omöjligt att expandera familjehemsverksamheten utan att 
samtidigt krympa på någon annan budgetpost. Faktum är att kommitténs 
representant ställer sig tvivlande inför om de kommer att kunna fortsätta 
med samma ambitionsnivå som tidigare: 

Man tvingar oss att räkna pengar och inte tänka på någon annan sak. Vi har inte 
möjlighet att behålla den form av verksamhet i samma utsträckning. 

Vad kommittédelegaten avser med ”denna form av verksamhet” är inte all-
deles klart. Antagligen avses inte enbart familjehemsverksamheten utan det 
sociala arbetet i sin helhet. Men familjehemsarbetet kan inte räkna med att 
expandera särskilt snabbt de närmaste åren. När det gäller antal (reguljära) 
familjehem räknar man visserligen med en fortsatt ökning, men en mycket 
försiktig sådan: 

Med tanke på att det finns nu 117 familjehem så planerar vi – det är i alla fall vad 
vi skriver i det här programmet – och fram till 2008 räknar vi med att ha 150 fa-
miljehem. 

Expansionen i länet som helhet skulle alltså ske med ungefär 10 nya familje-
hem om året.  

Olika uttalanden från både lokala och regionala tjänstepersoner under den 
avslutande konferensen kan tolkas som att familjehemsverksamheten i fram-
tiden kan komma att ägna sig åt korttidsplaceringar. Det finns också en strä-
van efter närmare samarbete med förmyndarmyndigheten. Arbets- och soci-
alskyddskommitténs delegat uttrycker sig på följande sätt: 

Man håller på att utarbeta ett sådant dokument där det står att familjeuppfost-
ringsgrupper, det är korttidsvistelse av barnen, eftersom vi inte har möjlighet, det 
är inte tillåtet, att ha barn under längre tid där.   

Jag tycker att antalet familjehem kan vara samma men vi kommer att jobba åt det 
hållet: barnen tillbringar en kort tid i familjehem, i familjeuppfostringsgrupp, och 
när man får det juridiska dokumentet kan man överlämna, flytta barnet till foster-
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familj som hör till Utbildningskommittén så att de skulle också arbeta, inte bara 
vi. Och då blir det lediga platser och man kan ta nya barn. 

Ambitionen är vidare att de socialrehabiliteringscentra som finns ska ”beva-
ras”. Den tidigare strävan efter att starta nya centra finns däremot inte med i 
det nya programmet: 

Det försvann en punkt i programmet som vi brukade ha förut, att öppna nya verk-
samheter. Den finns inte numera.  

Volymen på dessa verksamheter antas dock kunna öka. Ambitionen är att 
fördubbla antalet barn som vistas dagtid på de lokala institutionerna: 

Och vi föreslår att vi skulle fördubbla antalet barn som kommer till socialrehabili-
teringscenter dagtid, dagsysselsättningen. 

Tolken säger: Och så frågar någon: men finns det plats? Svar: Då kan man kom-
binera. Några kommer på förmiddagen, andra kommer på eftermiddagen. 

Uppgifterna om fördubblingen av antalet barn lämnades utan vidare kom-
mentarer. Man kan tänka sig att det från orterna också infinner sig frågor om 
ifall denna ökning ska ske med oförändrad personalstyrka. Men något ut-
rymme för diskussion omkring frågor som dessa lämnades inte. 

Kommitténs konferensdelegat rapporterade också att man planerar för-
bättra transportmöjligheterna så att det blir möjligt att arbeta med dagverk-
samhet med barn som bor på landet. Det ger också möjlighet att bedriva bätt-
re social hemvård (det vill säga besöka familjer). 

[Vi] skriver också i programmet att vi bör utveckla vidare den så kallade sociala 
hemvården, uppföljningen av familjer, familjer som har problem. Med detta syfte 
kommer vi att anställa ytterligare en specialist som kommer att jobba inom social-
rehabiliteringscentra, och det blir den specialistens uppgift att följa upp familjen 
och bedriva social hemvård. Det betraktas som en av formerna för tidig interven-
tion för att förhindra att barnet hamnar i riskzonen. 

Också fortsättningsvis finns en inriktning mot att förbättra ”den materiellt-
tekniska basen” för verksamheten, vilket väl i första hand innebär att renove-
ra och fräscha upp de lokaler som barnen vistas i. 

Till helhetsbilden hör att det federala materiella stödet till familjer, som 
fanns förut, har försvunnit. Detta har att göra med den monetarisering som 
genomfördes 1 januari 2005 (”Lag 122”) och som innebar att olika former av 
materiellt stöd och förmåner till olika grupper ersattes med ett ekonomiskt 
stöd, en omräkning som i praktiken innebar en försämring för mottagaren. 
Delegaten påpekade att det också finns ett regionalt stöd som kommer direkt 
till familjen (utan att gå omvägen via Arbets- och socialskyddskommittén). 
Detta stöd har höjts från 70 rubel till 200 rubel. Därtill finns i kommunerna 
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”reservfonder” ur vilka man kan få materiell hjälp, enligt kommitténs repre-
sentant. 

Kommittédelegaten understryker också att förslaget ännu så länge (juni 
2005) är ett förslag och en önskan: ”Jag upprepar en än gång, det är bara vi 
som föreslår, jag vet inte vilket svar vi får, vilket beslut som kommer”. 

Med önskvärd tydlighet framgår att framtiden är en öppen historia. An-
tagligen är det oklarheter omkring den kommande reformen som skapar 
denna ovisshet. Förvaltningsreformen gör det svårt att planera eftersom 
tjänstepersonerna ännu inte vet vilka villkor de ska komma att arbeta under. 

4.3.3 Jämförelse mellan de båda programmen 

Redogörelsen kan knappast vara fullständig eftersom det nya programmet är 
under utveckling. Kan man ändå se någon skillnad mellan de båda pro-
grammen och därmed identifiera den programutveckling som skett? Ja, även 
om empirin är begränsad kan man ana några utvecklingslinjer i programut-
vecklingen. 

Det tycks för det första inte som om familjehemsverksamheten kommer 
att bli föremål för särskilda satsningar under kommande år, eftersom expan-
sionen inte förväntas ske med mer än 10 familjehem om året. Några ytterliga-
re socialrehabiliteringscentra kommer inte att startas, vilket också är en skill-
nad jämfört med det tidigare programmet. I stället kommer man att fortsätta 
arbeta med befintliga centra, rusta upp dem och utveckla den verksamhet 
som pågår sedan tidigare. 

En annan tendens kan spåras i det förslag som håller på att formuleras om 
att medvetet använda familjehem för korttidsplaceringar. Det skulle innebära 
en tydligare avgränsning av familjehemsarbetet. Hur väl detta förslag är för-
ankrat inom Arbets- och socialskyddskommittén är svårt att säga. 

För det tredje verkar det som om man vill prioritera dagverksamhet på 
centret tillsammans med uppsökande verksamhet (konsultativa besök i fa-
miljer). Detta ska göras möjligt bland annat genom bättre transportmöjlighe-
ter mellan hem på landsbygden och kommunernas socialrehabiliteringscent-
ra samt genom att utöka (fördubbla) dagverksamheten. Barn ska kunna 
skjutsas mellan hem och institution och samtidigt ska specialister kunna be-
söka familjer för att stödja dem och utreda vilka behov som finns. 

Strategin i det senaste programmet tycks i stora drag gå ut på att öka om-
sättningen av familjehem och samtidigt stärka det förebyggande arbetet. Ge-
nom att satsa på dagverksamhet ska barnen kunna bo kvar i annars svåra 
förhållanden. Genom att satsa på uppsökande arbete vill man stödja föräld-
rar att axla sitt föräldraskap. Genom korttidsplaceringar och samarbete med 
förmyndarmyndigheten ska familjehem kunna transformeras till fosterfamil-
jer och resurser frigöras för nya familjehemsbildningar. Detta är dock en 
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sammanfattande tolkning som inte har prövats mot uppgiftslämnare eller 
andra med inblick i den ryska förvaltningen. 

Samtidigt som detta sägs om den senaste tidens programutveckling bör 
påpekas att eftersom även det tidigare programmet Semja (som alltså var i 
bruk 2004-2005) har tillkommit under projekttiden kan projektet mycket väl 
ha lämnat avtryck redan där. 

4.3.4 De strategiska frågornas plats i projektet 

Utbildningsinsatserna har främst rört metodutveckling, däremot inte pro-
gramutveckling i någon större omfattning. Övergripande strategiska frågor 
har ibland tagits upp till behandling i informella samtal mellan projektled-
ning och centralt placerade ämbetspersoner men inte på ett målmedvetet sätt 
eller inom ramen för det ordinarie programmet. Däremot kan man hävda att 
de LFA-analyser som genomförts har stimulerat programutveckling och 
långsiktig planering. Länskommitténs LFA-arbete har dock inte fullföljts på 
samma sätt som de lokalt verksamma deltagarnas arbeten. Deltagarna har 
författat sina skrivningar kontinuerligt under projekttiden, redovisat dem vid 
två olika konferenser i Leningrads län och tagit emot handled-
ning/opposition. Kommitténs representanter har inte skrivit projektarbeten 
på samma sätt, vilket antagligen hänger samman med att kommittén utgör 
projektledning medan de lokalt verksamma är deltagare. 

4.4 Problemanalys

Projektet som utbildningsinsats syftar bland annat till problemanalys och 
problemlösning. Deltagarna ska i sina projektarbeten analysera och kreativt 
reflektera över det samhällsproblem som projektet vill bemöta, för att insat-
sen som ska sättas in i nästa skede ska vara adekvat i förhållande till orsaker-
na. Ambitionen är, skulle man kunna säga, att gå till botten med problemet. 
Genom att LFA-metoden utgör en så grundläggande del av utbildningen och 
projektarbetena kan denna ambition anses vara lika central som exempelvis 
expansion. 

I både enkäter och seminarier framkommer att LFA-metoden har uppfat-
tats som en tillgång när det gäller att analysera problemet. LFA har enligt 
deltagarnas samlade omdöme gett struktur åt projektarbetet och varit en 
resurs när det gäller problemlösning. 

Om man är bekant med det där analyssystemet, då sätter man igång sin egen lo-
gik. Då kan man se själv vilka vägar man kan välja för att lösa problem och hur 
man ska beskriva problemet. 

Med hjälp av LFA-metoden kunde vi verkligen förstå vilket problem vi har och 
vilket mål vi strävar efter. 
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Som redan påpekats har dessa projektarbeten redovisats under konferenser-
na i Leningrads län 2004 och 2005. Svenska och ryska konferensdelegater har 
fungerat som opponenter och lämnat feedback på dessa arbeten. 

I generella ordalag kan man säga att den opposition eller handledning 
som de svenska och ryska delegaterna gav under seminarierna i Leningrads 
län 2004 och 2005 företrädesvis bestod av uppmuntrande ord. De kritiska 
synpunkter som lämnades var mycket återhållsamma. Vid upprepade tillfäl-
len framhölls likheterna länderna emellan. En av de svenska deltagarna ut-
trycker sig på följande sätt: ”Våra tankar om barns behov, viktiga egenskaper 
hos familjehem med mera skiljer sig egentligen inte så mycket från våra rys-
ka kollegors.” Över huvud taget tycks samarbetet ha kännetecknats av god 
gemenskap, tacksamhet, hjärtlighet, gästfrihet och värme. Det var inte bara 
kollegiala sammanträffanden som ägde rum. Vänskapsrelationer etablerades 
som sträckte sig också utanför sammanträdesrummet eller lektionssalen. 
Följaktligen uttrycktes också påfallande ofta tacksamhet, samförstånd och 
samhörighet parterna emellan. När exempelvis de ryska deltagarna redovi-
sar sina projektarbeten inleds och avslutas deras anföranden med lovord och 
tacksägelse över projektet, projektledaren, de svenska deltagarna och de 
svenska myndigheterna. På motsvarande sätt svarar de svenska deltagarna, 
som ska fungera som opponenter, med att understryka hur imponerade de 
är av dessa projektarbeten och vilka stora likheter som finns i fråga om ar-
betssätt och förhållningssätt i det praktiska arbetet. 

I det följande ska de problemanalyser beskrivas som tagits fram under 
projekttiden, för att projektets resultat inom det fjärde målområdet – pro-
blemanalys – ska kunna bedömas i nästa kapitel. Utgångspunkt är i första 
hand de projektarbeten som författats. Frågan som behandlas i fortsättningen 
av detta avsnitt kan formuleras på följande sätt:  

� Vilka orsaker ligger enligt projektdeltagarna bakom det förhållande att så 
många barn lever utan föräldrars tillsyn och omvårdnad? 

Problemanalyser har genomförts både av deltagarna från kommunerna och 
av Arbets- och socialskyddskommittén. När kommittén genomför sin analys 
av varför så många barn lever utan föräldrars omvårdnad finner de många 
olika orsaker till problemet: 

Orsaken till detta är en deformering av värdeorienteringen, brytning med föräld-
rar, lärare, ’normala’ jämnåriga, brist på möjligheter att sysselsätta sig med olika 
verksamheter som är nödvändiga för att utveckla normal socialisering av ett barn: 
lekar, kunskaper, sysselsättningar, kontakter. Som resultat: vagabondliv, hemlös-
het, tidig alkoholisering, narkomani, brott mot moralnormer och lagstridiga hand-
lingar. Allt detta följs av allvarliga avvikelser i minderårigas fysiska och psykiska 
hälsa. (Jemeljanova, 2002, s. 2)  
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Vidare sägs det i rapporten:  

Bland de mest relevanta orsaker som leder till social missanpassning av minder-
åriga bör man nämna kriser i familjerna: deras upplösning, ett asocialt levnads-
sätt, försämring av levnadsnivåerna, barnmisshandel, psykologisk missanpass-
ning av en stor del av befolkningen, en ökning av kriminaliteten bland vuxna och 
mycket annat. (Jemeljanova, 2002, s. 2) 

I analysen talas också om ”dysfunktionella familjer”. Kanske kan man i 
sammanfattande ordalag säga att skälet till att så många barn lever utan för-
äldrars omvårdnad enligt kommitténs problemanalys är att många föräldrar 
inte förmår fullgöra sitt föräldraskap på ett fullgott sätt. Man hänvisar emel-
lertid också till de svåra ekonomiska förhållanden som många familjer lever 
under. 

Deltagarna från kommunerna ger en liknande bild. I de problemträd som 
arbetats fram sägs orsakerna till problemet vara: föräldrarnas missbruk, 
”psykologisk diskomfort” i familjen, ”föräldrarnas pedagogiska oförmåga”, 
barnmisshandel, föräldrar bryr sig inte om sina barn, föräldrarnas bortgång 
(till följd av missbruk, sjukdom, självmord, olycksfall), arbetslöshet med på-
följande ”psykoemotionell chock”, skilsmässor, sjukdomar och psykiska 
störningar, föräldrarna sitter i fängelse, bostadsbyte. 

Det finns också en medvetenhet om olika strukturella faktorer som ligger 
bakom problemet, exempelvis migration, de svåra ekonomiska förhållande-
na, bostadsproblem, företagsnedläggning och reorganisering av statsjord-
bruket. 

Huruvida det finns genderrelaterade orsaker bakom problemet förs det 
inte något resonemang om i projektarbetena. Förhållandet ska ställas i rela-
tion till den kontext och de villkor som projektet arbetar under. Ett ökat alko-
holmissbruk bland framför allt ryska män anges i flera av de LFA-
inspirerade lokala projektbeskrivningarna som en av de främsta orsakerna 
till att så många barn saknar föräldraomsorg. Under konferenserna i Ryss-
land har emellertid frågan aktualiserats vid ett par tillfällen. Första gången 
var resultatet magert. När projektledaren höll ett anförande om jämställdhet 
utifrån svenska förhållanden begärde en av de ryska deltagarna ordet och 
menade att i USA har det gått alldeles för långt med jämställdheten: männen 
öppnar inte längre dörren för kvinnorna och de betalar inte längre restau-
rangnotan! Något konstruktivt samtal om könsroller kunde inte komma till 
stånd och möjligheterna till ömsesidigt lärande var mycket begränsade på 
denna punkt under konferensen 2004. 

Även under konferensen 2005 aktualiserades jämställdhetsfrågan. Projekt-
ledaren ställde frågor om hur utvecklingen går i Ryssland exempelvis när det 
gäller män som anställda inom förskola, grundskola och inom vården. En av 
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de svenska deltagarna berättade om ett lokalt projekt i Nyköping som hand-
lar om mannens närvaro och delaktighet i barnens liv. 

Denna gång fick frågorna om könsroller ett annat mottagande. Någon av 
deltagarna berättar om ett matriarkat i den ryska familjestrukturen: 

Sedan gamla gamla tider är det ett slags matriarkat i familjen. Det är mor som 
spelar den största rollen i familjen. Egentligen, enligt traditionen, är mannen fa-
miljeförsörjare, det är mannen som tjänar pengar men nu är det tvärtom ofta fak-
tiskt. 

Personen fortsätter och berättar om hur dessa roller lever kvar trots att kvin-
nan också fått försörjningsbördan på sina axlar: 

Och den stereotypen lever kvar. Det är kvinnan som skyddar familjen, som försö-
ker behålla familjen och göra det till det bästa men självklart nu är situationen 
annorlunda; det är fler och fler kvinnor som försörjer sina familjer men den gamla 
stereotypen är kvar i tänkandet. 

Och i socialtjänsten har vi inte så höga löner och om man har en man som är fa-
miljeförsörjare, då kan man ta det där jobbet även om det är lågt betalt men män 
skulle inte kunna tänka sig att ta det som sitt arbete. 

Jag håller med; det är mycket viktigt. På vårt centra finns fem män som arbetar 
med barnen. Vi har tre verkstäder och tre av dem leds av män och dessutom är vår 
psykolog man och vår massör. 

Citaten visar att det finns förutsättningar för en analys av det aktuella sam-
hällsproblemet med utgångspunkt i ett genderperspektiv. Av en sådan pro-
blemanalys syns emellertid ingenting i deltagarnas LFA-analyser. De har ut-
formats på basis av befintliga etablerade kunskaper om det ryska samhället, 
vilket innebär att aspekter av problembilden som är en smula dolda eller inte 
självklart uppenbara – som exempelvis kulturella (köns)mönster – inte 
kommer fram i analysen. 

För övrigt kan man konstatera att alla (9) utom en av de ryska projektdel-
tagarna är kvinnor och att alla (ca 30) utom en av de ryska konferensdelega-
terna under den största konferensen (2004) var kvinnor. Den enda mannen 
höll två anföranden under konferensen. Ingen av de ryska kvinnliga delta-
garna fick motsvarande möjlighet, i övrigt var det de svenska delegaterna 
som föreläste. 

Sammantaget visar deltagarnas projektarbeten ändå en bredd i sin pro-
blemförståelse; det är en komplex bild som framträder i deras problemträd. 
Nu går LFA-analysen ut på att upprätta en hierarki av orsaker och spåra ett 
orsakssamband dem emellan för att hitta källan. Frågan är emellertid om det 
går att placera de olika variablerna i ett hierarkiskt system. Vad som är orsak 
och vad som är effekt är inte alldeles entydigt. Hopstadius (2003) efterlyser 
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”förtydliganden” när det gäller problemanalysen. Bland annat frågar hon sig 
hur de olika orsakerna förhåller sig till varandra: 

När det gäller problemanalysen krävs förtydliganden. Det handlar dels om till-
gång till tillförlitlig statistik över behoven på lokal och central nivå, dels om hur 
orsakerna till uppkomsten av problemet står i relation till varandra. (Hopstadius, 
2003, s. 35) 

Problembilden tycks emellertid vara så komplex att ett tydligt orsakssam-
band knappast går att etablera. Ambitionen är att gå till botten med proble-
met för att sätta in medicinen vid själva dess rot, men i mötet med deltagar-
nas berättelser och befintlig forskning om problemområdet tvingas man kon-
statera att problemet är mångbottnat. Därför blir analysen oprecis och formu-
leringarna svepande. Är det barnens ”värdeorientering” som är problemet? 
Är det fädernas missbruk? Är det ekonomiska förhållanden? Är det arbets-
lösheten?  Rimligast är väl att betrakta alla de olika variablerna som riskfak-
torer som direkt eller indirekt förorsakar eller bidrar till att barn lever utan 
föräldrars omvårdnad. 

Intrycket vid läsningen av deltagarnas projektarbeten och enkätsvar är att 
det finns en motsvarande bredd när det gäller arbetssätt, vilket också en av 
svenskarna påpekar vid sin opposition under konferensen 2005: 

Eftersom orsakerna till bristerna kan vara många så måste man ha många lös-
ningar. Och det tycker jag att ditt projekt visar på. 

Det gäller att arbeta på många olika fronter samtidigt. När exempelvis migra-
tion och bostadsbrist diskuterades vid konferensen framkom att deltagarna 
på ett självklart sätt inkluderar dylika aspekter i sin problemförståelse och 
diskuterar sådana spörsmål med aktuella myndighetspersoner i staden: 

Om en kommunchef som ser att de flyttar in en familj med problem från Mur-
mansk medan en ”normal” familj flyttar till S:t Petersburg, de är inte glada över 
det. Då börjar vi samarbeta – men problemen finns redan där. 

Projektet som utbildningsinsats har dock haft ett snävare fokus. Vid konfe-
renserna har huvudsaken varit metodutveckling och fördjupning av familje-
hemsverksamheten och i viss mån expansion. 

I realiteten har inslag som handlat om förebyggande arbete inte saknats 
helt. Exempelvis fick deltagarna vid besöken i Sverige höra om hur man 
inom svensk socialtjänst arbetar med förebyggande arbete. Men konferen-
serna i Ryssland har i huvudsak handlat specifikt om arbetet med familje-
hem. Vid konferensen i S:t Petersburg i oktober 2004 (som var den största 
sammandragningen räknat i antal deltagare) behandlades exempelvis ämne-
na familjehemsverksamhetens historiska framväxt, rekrytering, utrednings-
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metoder, uppföljning, utbildning av familjehemsföräldrar samt jämställd-
hetsaspekter. 
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5 Bedömning 
I följande kapitel är uppgiften att uttrycka värdeomdömen. Huvudfrågan är: 
Har projektet varit framgångsrikt? Resultaten som redovisats ovan innehåller 
redan ansatser till bedömningar. Bland annat har olika deltagare uttryck sina 
synpunkter. Avsikten i detta kapitel är att som utvärderare formulera explici-
ta omdömen av projektet i förhållande till de fyra målområdena: expansion, 
fördjupning, programutveckling och problemanalys. 

När det gäller expansion blir bedömningen en fråga om att värdera den 
ökning som skett av antalet familjehem. Olika mått på framgång redovisas, 
bland annat jämförs med den expansion som skedde redan innan projekt-
start. Frågan ställs om familjehemsverksamheten har expanderat i snabbare 
takt under projekttiden än innan projektet sjösattes. Ett annat mått utgår från 
det ekonomiska utrymme som etablerats genom att antalet boende på institu-
tionerna har minskat. En utgångspunkt för projektet var ju att institutionerna 
skulle minskas till förmån för familjehemsverksamhet. 

Därefter kommer deltagarnas påståenden om verksamhetsutveckling att 
betraktas i förhållande till de utbildningsinsatser som genomförts för att på 
så sätt bedöma om projektet medverkat till en fördjupning av verksamheten. 
Poängen är att spåra förbindelser mellan utbildning och metodutveckling. 
Om sådana samband kan göras troliga blir det en indikation på lärande. 

När det gäller bedömningen av eventuell programutveckling relateras de 
förändringar av strategier för framtida verksamhetsutveckling som redovi-
sats på samma sätt till de utbildningsinsatser som genomförts inom ramen 
för projektet. Om förbindelser kan spåras mellan projektet som utbildnings-
insats och den redovisade programutvecklingen blir det en indikation på 
framgång. 

Slutligen bedöms de problemanalyser som deltagarna producerat med hjälp 
av internationell forskning om de sociala förhållandena i Ryssland. 

Utöver dessa bedömningskriterier och bedömningsmetoder kommer jag 
också att utnyttja begreppen hållbarhet och relevans när jag så finner lämpligt. 

5.1 Expansion med förhinder 

Resultaten har visat att en viss ökning har skett av antalet familjehem. Även 
antalet barn som bor i familjehem har ökat och många återförenas med sina 
biologiska föräldrar. Hur stor ökning av antalet familjehem eller placeringar 
är nu tillräckligt för att projektet ska anses framgångsrikt? På den frågan 
finns inget svar eftersom inga numerära mål finns angivna i måldokumen-
ten. 

Ett alternativ är att tillgripa så kallad ”needs assessment” och jämföra re-
sultaten med de behov som finns hos dem som interventionen vänder sig till. 
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Att jämföra med det stora antal barn utan föräldraomsorg som finns vore 
emellertid att sätta ribban alldeles för högt: det sammanlagda antalet regi-
strerade barn är på de deltagande orterna över 1 700. 

Men även om man stannar vid att jämföra med ökningstakten av antalet 
kartlagda barn så kommer projektet till korta. En smula förbryllande är stati-
stiken som säger att antalet barn utan föräldraomvårdnad har minskat i länet 
som helhet men ökat i flera av de deltagande kommunerna. Bland de delta-
gande kommunerna har antalet barn utan föräldraomvårdnad ökat från 
1 479 barn till 1 721 barn. 

Uppgiften om det stora antalet barn som lever utan föräldrars omvårdnad 
är nedslående. Situationen framstår som ännu svårare om man beaktar att 
siffrorna anger antalet kartlagda barn. En av deltagarna påpekar: ”Förutom 
kartlagda barn finns det de som bor i källare och gatubarn”. Det innebär att 
det kan finnas ytterligare barn som tidigare inte fångats upp i statistiken. Det 
innebär också att en värdering av de förändringar som statistiken uppvisar 
blir svår att göra. Om antalet barn som ännu inte registrerats är stort kommer 
statistiken att öka när verksamheten utvecklas, utan att antalet reella fall med 
nödvändighet ökar. Nedslående uppgifter kan mot den bakgrunden vara 
tecken på ett framgångsrikt kartläggningsarbete. Men det kan också vara så 
att flera barn än de som kunnat registreras har förlorat sin föräldraomvård-
nad under projektets gång. Och även om kartläggning är angelägen så utgör 
den givetvis bara en begränsad del av de insatser som behöver sättas in. 

De stigande siffrorna visar att verksamheten inte på långt när har lyckats 
möta det behov som finns. På orterna har alltså antalet kartlagda barn ökat 
med 242 barn samtidigt som 17 nya platser har etablerats. Även om antalet 
barn som bor i familjehem har ökat, hänger inte verksamhetsutvecklingen på 
långt när med det stora och ökande behovet. 

Ett annat sätt att bedöma utfallet av projektet är att jämföra med hur 
snabbt expansionen skedde innan projektet startade. Vid projektstart fanns 
ungefär 70 familjehem. Dessa hade tillkommit under en tidsperiod på kanske 
sju-åtta år. Det skulle innebära en tillväxttakt på 10 nya familjehem per år i 
genomsnitt. Under projekttiden har expansionstakten varit svagare: 12 nya 
familjehem har etablerats under två års tid. Med en sådan utgångspunkt har 
projektet inte tillfört något när det gäller expansion. Verksamheten har vuxit 
långsammare än den gjorde innan. 

Genast måste här påpekas att deltagarna i projektet inte på något sätt kan 
klandras för att expansionen inte skett i snabbare takt. Skälen till den begrän-
sade ökningen är antagligen de strukturella villkor som de arbetar under: 
framför allt ekonomin och juridiken sätter snäva gränser för verksamheten. 

I länet som helhet har expansionen varit betydligt större. Utöver de 12 har 
ytterligare familjehem etablerats på de orter som inte deltar i projektet. Det 
tycks alltså som om kunskapen förs vidare mellan orterna vilket i viss mån 
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får räknas projektet till godo. Detta var också en av ambitionerna enligt pro-
jektbeskrivningen: 

I båda projekten kommer socialarbetarna från Leningrads län att besöka Sörmland 
i två veckor respektive vår och få del av teori samt delta i praktik. De kommer att 
delta som resurspersoner vid kurser och seminarier i Leningrads län under en 
vecka respektive höst under projektets genomförande. Till kurserna och seminari-
erna kommer också socialarbetare från övriga kommuner och internat att inbjudas 
för att kunskaperna ska spridas och nätverk ska utvecklas inom Leningrads län 
(Forsberg, 2002a) 

Även om dessa planer inte fullföljts i varje avseende – deltagarna har exem-
pelvis inte medvetet utnyttjas som resurspersoner i någon större omfattning 
– så har förhoppningen om regional kunskapsspridning förverkligats. 

Sammantaget har 47 familjehem tillkommit under perioden. Ser man till 
länet som helhet har alltså verksamheten expanderat betydligt snabbare un-
der de sista två åren än innan projektet startade. Projektet har gett resultat!  

När det gäller institutionsboende finns bland de förväntade resultaten i 
den första projektbeskrivningen ett som uttryckligen säger att ”antalet barn 
på institutionerna i länet har minskat med 50 barn per år” (Sida öst, 2002). 
Det skulle innebära en minskning med 100 barn under de två år som utvär-
deringen överblickar. Denna formulering har emellertid justerats i en senare 
utgåva av den övergripande projektplanen. I den senare utgåvan sägs att 
”strävan ska vara att antalet barn/tonåringar på institutionerna i länet mins-
kar” (Regionförbundet Sörmland, 2003b). Enligt projektledaren har denna 
förändring genomförts i samråd parterna emellan och senare förankrats hos 
Sida (personlig kommunikation 2005-03-31). 

Inom de sociala myndigheterna tyder resultaten från de sex orterna på att 
det finns en strävan i riktning mot minskat institutionsboende. Det har också 
minskat i reella tal, även om det går långsamt. Om man emellertid räknar 
med utbildnings- och hälsovårdsmyndigheternas respektive verksamheter 
visar statistiken en negativ utveckling på orterna: antalet barn som bor på 
institution är större än vid projektstart, vilket beror på att utbildnings- och 
hälsovårdsmyndigheternas institutioner har tagit emot flera barn 2004 än 
2002.  Om man ser till hela länet har utvecklingen varit negativ också vid de 
sociala institutionerna. 

Hur ska då projektet som utbildningsinsats bedömas med avseende på 
frågan om expansion? Som redan påpekats har projektet i första hand priori-
terat frågor om metodutveckling. Projektet har inte i samma utsträckning 
behandlat de strukturella problem som hänger samman med omställningen 
från ett system till ett annat. Projektdeltagarna och länskommittén har inte 
kunnat hämta någon hjälp i projektet när det gäller dessa problem. Och man 
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kan givetvis fråga sig till vad hjälp det är att utbilda människor om juridiken 
och ekonomin sätter käppar i hjulet för den utveckling man önskar se. 

När det gäller konferenser och andra utbildningsinsatser skulle man ha 
önskat sig en större lyhördhet inför de frågor som varit aktuella bland konfe-
rensdelegaterna och projektdeltagarna. Föreläsningsteman liksom ämnen för 
grupparbeten tycks ha formulerats utan att de nämnda strukturella proble-
men givits tillräckligt utrymme. Deltagarnas oro har gällt kommunreformen, 
juridiken och ekonomin medan projektets föreläsningar och seminarier fram-
för allt har handlat om hur man kvalitativt kan förbättra verksamheten. Där-
för har heller inte projektet kunnat vara till någon hjälp när det gäller expan-
sion och hur systemskiftet från institutionsboende till familjehemsboende ska 
kunna genomföras. Information och kunskapsutbyte i dessa frågor har före-
kommit, men i första hand utanför det planerade programmet. 

Bland Sidas kriterier för utvärdering av bistånd finns ett relevanskriteri-
um. Relevans handlar enligt Sidas manual för biståndsutvärdering om i vil-
ken utsträckning en intervention svarar mot målgruppens behov (needs) och 
prioriteringar, samt aktuella policyer hos mottagarlandet och finansiärerna 
(Molund & Schill, 2004). Att projektet svarar mot aktuella behov är alltför 
uppenbart och det har också tydliga förbindelser med en utveckling som re-
dan var på väg i landet. En försöksverksamhet med familjehem pågick i liten 
skala och på väg att utvecklas när projektet sjösattes. De ryska deltagarna 
vittnar om att arbetet hade påbörjats när de första kontakterna med svensk 
socialtjänst och familjehemsverksamhet etablerades. En av pionjärerna berät-
tar: 

Samma år [1998] i december kom jag till Sverige i den första pilotgruppen i det 
stora projektet. Men då var vi redan mogna för att ta emot nya erfarenheter … 
innan Mats kom till oss hade jag lyckats att övertyga mina chefer att placera fem 
barn i familjer för någon försökstid, experimenttiden, under mitt ansvar. 

Familjehemsprojektet genomförs alltså i ett skede när inhemska initiativ i 
riktning mot familjehem redan har tagits. Därmed blir det aldrig fråga om att 
sälja in eller exportera en svensk metod. Verksamheten har vuxit fram på 
rysk mark. En av de ryska deltagarna påpekar för övrigt att idéerna stämmer 
med hur man i det ryska samhället arbetat med utsatta barn tidigare i histori-
en: 

Vi hade kurs i Rysslands historia och jag fick veta att det fanns andra möjligheter, 
andra alternativ hur man kunde ta hand om de barnen … i Ryssland lång tillbaka 
i historien praktiserade man det med att placera barn i andra familjer, av olika or-
saker. 

Däremot tvingas man konstatera, åter med hänvisning till Sidas relevanskri-
terium, att den verksamhet som projektet genererat inte harmonierar med 
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gällande rysk lagstiftning. De juridiska oklarheterna har inte kunnat rätas ut 
trots att frågan funnits på kommitténs bord ända sedan de började med de 
första familjehemmen. Uppenbarligen har det under hela projektets gång 
funnits en förhoppning om nya juridiska skrivningar på regional eller federal 
nivå. Rimligheten i att driva utvecklingsprojekt på basis av dylika förhopp-
ningar kan ifrågasättas. Enligt projektledaren har de juridiska oklarheterna 
inte alls varit uppenbara när projektet inleddes utan har klarnat allteftersom. 

5.2 Intensiv metodutveckling 

Deltagarnas projektarbeten och berättelser tyder på att en intensiv verksam-
hets- och metodutveckling skett under de senaste åren och att en systematik 
håller på att etablerats när det gäller rekrytering, utredning, utbildning och 
placering. Huruvida denna fördjupning är ett resultat av projektet, är natur-
ligtvis omöjligt att säga med säkerhet. Däremot kan man konstatera att pro-
jektet i stor utsträckning handlat om metodutveckling och att den kompetens 
som man från svensk sida har tillfört projektet har varit en kompetens just i 
fråga om metoder och förhållningssätt i det konkreta arbetet. De svenska del-
tagarna har föreläst om bland annat utredningsmetoder, uppföljning, rekry-
tering och utbildning av familjehem. De ämnen som behandlats i seminarie-
form har också företrädesvis handlat om hur arbetet kvalitativt kan förbätt-
ras. Frågor om utredningsmetodik har exempelvis funnits med, både vid 
studiebesöken i Sverige och vid konferenserna i Leningrads län. I resultatav-
snittet har jag lyft fram några av de många förbindelser som finns mellan 
projektet som utbildningsinsats och den metodutveckling som skett. Ytterli-
gare något exempel ska nämnas. Innan slutomdömet fälls om utfallet i detta 
målområde ska också ett par svagheter redovisas. 

Arbetet med de biologiska föräldrarna har varit ett viktigt tema vid flera 
tillfällen. I följande citat framhåller en av deltagarna att vistelsen i Sverige 
varit betydelsefull för den utveckling som skett: 

Vi fick möjlighet att se så mycket, bekanta oss med alla möjliga riktningar inom 
den här verksamheten och som ni förstår har vi redan hunnit ta över en del… 
Ofta tar jag mina anteckningar från studieresan och läser och tänker – Aha, det 
var det och det, vi kan också göra något sådant. 

Då tog NN och NN med oss till många familjehem i Sverige. Och vi såg det på 
plats. Och jag tycker att om man en enda gång besöker ett familjehem och pratar 
med föräldrarna då kan man lära sig otroligt mycket av dem och förstå en massa 
saker. Vi kan ta del av förhållanden mellan medlemmar i familjen och förhållan-
den mellan barn och föräldrar och fosterbarn och så vidare. Vi ser deras livsförhål-
landen. 
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Citaten tyder på att möjligheten att få se exempel på hur familjehemsarbete 
kan fungera i praktiken har varit betydelsefull för arbetet på hemmaplan. 
Deltagaren säger att de redan har hunnit ”ta över en del” vilket kan tolkas 
som om svenska verksamhetsformer kopieras och flyttas över till Ryssland. 
Diskussionerna på konferenserna visar emellertid att det inte gått till på det 
viset. De ryska deltagarna har format arbetet utifrån de villkor som råder på 
hemmaplan. Däremot har den inblick man fått i svensk familjehemsverk-
samhet kunnat ge uppslag till liknande arbete på rysk mark. 

Av projektets olika aktiviteter framstår studiebesöken i samband med re-
sorna till Sverige som de kanske viktigaste när det gäller kunskapsutveck-
ling. Vid dessa tillfällen har deltagarna fått se hur verksamheten bedrivs i 
praktiken och kunnat få uppslag om hur de kan arbeta på hemmaplan. Vis-
serligen är kontrasten stor mellan Ryssland och Sverige när det gäller förhål-
landen och resurser men den entusiasm som deltagarna utstrålar när de talar 
om sin resa till Sverige tyder på att de kunnat hämta både kraft och idéer från 
sina Sverigebesök. 

En svaghet när det gäller utbildningsinsatserna är möjligheten till dialog. 
Inom flera olika pedagogiska riktningar hävdas att språket är av största be-
tydelse för lärande (jfr. t.ex. Säljö, 2000). Yttre samtal är en förutsättning för 
inre samtal och nya eller förändrade tankesätt.  Under konferenserna i Le-
ningrads förekom intensiv dialog inom den ryska gruppen. Däremot hade de 
svenska och ryska deltagarna mycket begränsade möjligheter att föra dialog 
med varandra – av förklarliga skäl: de ryska talade inte engelska och tidvis 
fanns bara en tolk att tillgå. De svenska deltagarna var av samma skäl ute-
stängda från de grupparbeten som genomfördes. Inte heller konferensloka-
lerna främjade dialog: de ryska delegaterna satt placerade i stolsrader, som i 
en biosalong, och de svenska i en panel längst fram i konferenslokalen. Den 
kommunikation som förekom var i första hand anföranden av olika slag: fö-
reläsningar, redovisningar, oppositionsanföranden eller högtidstal. De före-
läsningar som hölls under konferensen hösten 2004 följdes av frågor och 
synpunkter, men utrymmet för samtal i plenum var många gånger begrän-
sat. 

När tillfälle gavs blev emellertid utbytet mellan svenska och ryska delega-
ter intensivt. Sista konferensdagens uppföljande samtal med hela gruppen 
samlad blev ett sådant viktigt tillfälle, något som underströks av både svens-
kar och ryssar. Vi detta tillfälle var både de ryska och svenska delegaterna 
mycket aktiva. Verksamhetsnära frågor riktades till de svenska deltagarna. 
Dessa hade en tydlig lärarroll, även om erfarenhetsutbytet också känneteck-
nades av ömsesidighet. En av deltagarna menade att just detta var en av 
höjdpunkterna under konferensen och att både de svenska och de ryska del-
tagarna efterfrågat mera tid för denna form av dialog. 
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Handledningen på projektarbetena kännetecknades som redan påpekats 
av uppmuntran snarare än opposition. Kanske beror det på att de båda par-
terna (ryssarna och svenskarna) vårdade en nyetablerad vänskapsrelation. 
Gruppen kommer liksom aldrig ur ”förälskelsefasen” och handledningen blir 
därför en smula försiktig för att inte säga tam. En alternativ tolkning är att 
det inte finns några kritiska punkter. Vidden av det samhällsproblem som 
står i centrum tillsammans med de skillnader som trots allt finns mellan de 
båda parternas sätt att arbeta gör emellertid den tolkningen osannolik. Troli-
gare är att den kollegiala gemenskapen och vänskapen gjort det svårt att ut-
trycka kritiska synpunkter. Detsamma gäller för övrigt omvänt när de ryska 
deltagarna ges möjlighet att utvärdera konferenser och projektet som helhet, 
något som givetvis haft betydelse i utvärderingsarbetet. 

Mycket talar för att projektets utbildningsinsatser och seminarier, trots 
dessa svagheter, har haft stor betydelse för den metodutveckling som skett, 
inte minst studieresorna och det erfarenhetsutbyte som skett, både mellan 
svenskar och ryssar och internt mellan de ryska deltagarna och andra social-
arbetare från Leningrads län. Tydligt är också att kontakten med de svenska 
kollegorna varit stärkande för de ryska deltagarna som på hemmaplan arbe-
tar under snäva ekonomiska ramar, med otydlig lagstiftning och ibland 
sviktande stöd från myndigheterna. Antagligen har detta kollegiala stöd varit 
minst lika viktigt som de nya kunskaper deltagarna eventuellt utvecklat un-
der projekttiden. 

Detta är sagt som en bedömning av projektet som utbildningsinsats. Av-
sikten har inte varit att bedöma verksamhetens kvalité utan i vilken utsträck-
ning projektet främjat metodutveckling. Till sist vill jag dock överträda denna 
gräns och peka på ett förhållande som har med arbetets kvalité att göra. Det 
faktum att ett familjehem inte är en långsiktigt juridiskt hållbar samlevnads-
form har ovan (under 4.1.5) anförts som ”motkraft” och skäl till att verksam-
heten inte expanderat snabbare. Den juridiska frågan har emellertid också 
implikationer för arbetets kvalité. För det enskilda barnet som är placerat i 
familjehem innebär gällande lagstiftning att han eller hon kan komma att 
omplaceras. Att detta kan ske är givetvis djupt olyckligt. Att det därtill sker 
med myndigheternas gottfinnande är inte acceptabelt. Vi talar om barn som 
redan upplevt separation och svek. Ska de ännu en gång separeras från dem 
som de under kortare eller längre tid levt nära, fått möjlighet att lära känna 
och kunnat relatera till som till föräldrar? På denna punkt är det nödvändigt 
att Arbets- och socialskyddskommittén tillsammans med Utbildningskom-
mittén arbetar för juridiska skrivningar som utgår från barnets perspektiv. 
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5.3 Programutveckling 

Den redogörelse för kommitténs strategiska överväganden som redovisats 
visar att det förväntade resultatet om att ”fortsätta utveckla program” har 
uppnåtts: det finns nya planer på regional nivå, även om de är fulla av reser-
vationer och inte lika offensiva när det gäller familjehem som det tidigare. 
Programmet är under bearbetning och bygger alltså en hel del på spekula-
tion, vilket beror på att den stundande kommunreformen kan komma att på-
verka betingelserna. 

Reformen som ska genomföras 1 januari 2006 kommer att innebära omfat-
tande förändringar när det gäller socialtjänstens organisation och finansie-
ring. Det ligger nära till hands att relatera till Sidas hållbarhetskriterium. Fle-
ra av deltagarna inklusive befattningshavare på länsnivå uttrycker också 
ovisshet när det gäller verksamhetens hållbarhet på längre sikt. I skrivande 
stund saknas emellertid tillräckligt utförliga uppgifter om reformens betydel-
se för det sociala arbetet. Flera röster med inblick i den ryska administratio-
nen hoppas och tror att familjehemsverksamheten kommer att bestå, även 
om det pågår förändringar när det gäller arbetets inriktning. 

Det faller utanför utvärderingens ram och uppgift att bedöma utsikterna 
för att det nya programmet ska bli lyckosamt. Uppgiften är i stället att bedö-
ma projektet som utbildningsinsats: i vilken utsträckning har projektet med-
verkat till den programutveckling som redovisats? 

Med tanke på att föreläsningar och seminarier i första hand ägnats åt kva-
litativa aspekter är det inte så enkelt att spåra något tydligt inflöde från pro-
jektet till kommitténs strategiska arbete. Projektet tycks i första hand ha riktat 
in sig på den operativa nivån. Man kan dock iaktta en tydlig skillnad mellan 
projektledaren och övriga svenska deltagare: projektledaren har inblick i och 
kunskap om många övergripande strategiska frågor och överväganden, vil-
ket bland annat kommer till uttryck i de informella samtal som förs mellan 
projektledaren och olika ämbetspersoner. De övriga svenska deltagarna har 
ett betydligt snävare fokus och intresserar sig nästan uteslutande för arbetets 
kvalité. 

Projektets svaga inflytande över det strategiska arbetet visar sig framför 
allt i det faktum att dess utgångspunkt och övergripande strategi, som går ut 
på att växla in de resurser som läggs på institutionsboende och satsa dem på 
familjehemsarbete, inte har fullföljts. 

5.4 Att gå till botten med problemet 

I det andra kapitlet redogjordes relativt utförligt för den forskning som ge-
nomförts om folkhälsan i Ryssland. De problemanalyser som projektets del-
tagare genomfört stämmer i stora drag överens med den bild som framträder 
i forskningsrapporterna. Deltagarna i projektet tenderar emellertid att be-
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skriva problemen i moraliska och psykologiska kategorier medan flera av de 
forskningsrapporter som redovisats menar att kulturella mönster antagligen 
spelar en stor roll. Bland annat påpekades att den negativa utvecklingen kan 
förklaras med begreppet livsstil och med hänvisning till att destruktiva lev-
nadsmönster etablerats i breda befolkningslager på grund av minskad fram-
tidstro och självtillit, i kölvattnen av kommunismens och sovjetstatens upp-
lösning. Cockerham (1999) menar att möjligheten för individen att träffa egna 
val är begränsade eftersom de kulturella mönstren är så att säga inskrivna i 
personens själva perception. Deltagarna lyfter visserligen fram strukturella 
förhållanden men de är genomgående materialistiska till sin karaktär medan 
forskningsrapporterna pekar på kulturpsykologiska aspekter. Saknas gör 
också ett genderperspektiv med vars hjälp problemen kan hänföras till den 
förödmjukelse och det utanförskap som ryska män kan uppleva. Vad betyder 
de ryska männens frånvaro i barnens liv för det samhällsproblem som pro-
jektet vill bemöta? 

Ändå får det anses värdefullt att deltagarna stimulerats till grundliga och 
breda problemanalyser. Projektets övriga aktiviteter har emellertid haft ett 
snävare fokus. De komplexa problemanalyser som producerats tycks inte ha 
lämnat några tyngre avtryck i planeringen av föreläsningar och seminarier. 
De har i stället varit inriktade på familjehemsmodellen: hur kan vi expandera 
och förbättra arbetet med familjehem? Fokus har varit intervention snarare 
än prevention. 

De problemanalyser som projektet medverkat till ringar in en mängd oli-
ka faktorer som ligger bakom det ökade antalet hem- eller föräldralösa barn 
(även om den efterfrågade orsakskedjan alltså inte kunnat etableras) och 
forskningsöversikten ovan har presenterat ytterligare aspekter som kan vara 
av betydelse. Om analyser som dessa i större utsträckning varit vägledande 
för utvecklingsarbetet skulle insatsen kunnat ha sett annorlunda ut. Tyngd-
punkten kunde ha varit på förebyggande arbete: Hur kan man arbeta för 
livsstilsförändringar i en tid av tilltagande ohälsa? Hur kan man arbeta för att 
stärka familjen när anomi och vilsenhet breder ut sig? Hur kan man arbeta 
för förändrade könsroller och stärka den ryska mannen så att han blir en lika 
central del av familjen som kvinnan? 

Intervention och förebyggande arbete utesluter förvisso inte varandra och 
deltagarnas reguljära arbete har en stor bredd och inkluderar även verksam-
heter som är att betrakta som förebyggande, vilket också uppmärksammats. 
Dessutom är familjehemsverksamheten i sig förebyggande i den meningen 
att en negativ kulturell reproduktion kan brytas. Det vill säga, de mönster 
som förs vidare från en generation till en annan kan brytas om barnet får 
växa upp i en annan miljö. Men om man riktigt ska sätta yxan vid roten, vil-
ket man ska om man följer LFA-metoden, skulle det preventiva arbetet be-
höva sträcka sig ytterligare bakåt i tiden och orsakskedjan. 
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6 Diskussion
I detta kapitel kommer jag att diskutera några teman som aktualiserats i re-
sultat- och bedömningskapitlen. Syftet är att tränga djupare in i framför allt 
några av de svagheter eller oklarheter som uppmärksammats. Jag kommer 
också att väcka frågan om förhållandet mellan utvärdering och uppföljning 
mot bakgrund av att de båda funktionerna ska rymmas och komplettera var-
andra inom ramen för utvecklingsprojektet. Avslutningsvis diskuterar jag 
några aspekter av utvärderingens metod och trovärdighet. 

6.1 Varför har inte systemskiftet ägt rum? 

Önskan om avinstitutionalisering har varit en av projektets utgångspunkter. 
Genom att etablera familjehem som alternativ till institutionsboendet skulle 
barnets ”rättigheter till ett värdigt liv” tryggas, enligt projektets styrdoku-
ment (Regionförbundet Sörmland, 2003b, s. 2). Projektets syfte var att åstad-
komma ett systemskifte i arbetet med barn som lever utan föräldrars om-
vårdnad. 

Om det ursprungliga motivet till systemskiftet var att trygga barnets rät-
tigheter har ytterligare ett motiv uppdagats efterhand: familjehemsmodellen 
är mer kostnadseffektiv än institutionsboendet. Ett systemskifte skulle alltså 
innebära att socialförvaltningen både kunde få bättre kvalité och större vo-
lym i verksamheten. 

Något systemskifte har emellertid inte genomförts. Familjehemsverksam-
het har inte blivit en ersättning för institutionerna utan en kompletterande verk-
samhetsgren, ytterligare en metod bland de olika metoder som tillämpas av 
de sociala myndigheterna. Frågan är om syftet från Arbets- och social-
skyddskommitténs sida varit omställning men att svårigheterna att få gehör 
för idéerna har gjort att man har tvingats nöja sig med att låta familjehemsar-
betet bli ett arbetssätt bland många andra. 

Trots att familjehemsmodellen är mer kostnadseffektiv är huvudorsaken 
till att kommunerna inte kunnat expandera verksamheten snabbare i första 
hand ekonomisk. Detta förhållande föranleder att frågor formuleras till Ar-
bets- och socialskyddskommittén om hur verksamheten med familjehem var 
tänkt att finansieras. Hur kommer det sig att expansionen (uppenbarligen) 
skett på de orter som inte deltar i projektet? Har de fått större tilldelning? 

Frågan är om ambitionen har varit att ställa om från ett system till ett an-
nat. I den rapport som Arbets- och socialskyddskommittén lämnat efter att 
projektet avslutats (Poleva, 2005) sägs uttryckligen att: 

Minskning av platsantalet med 30 % skedde på grund av att … man höll på att 
utveckla familjehemsverksamhet. (Poleva, 2005, s. 1) 
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Som påpekats i resultatavsnittet korrigerades denna uppgift i efterhand. Men 
frågan kvarstår om Arbets- och socialskyddskommittén uppfattat att projek-
tets syfte var omställning eller om de anser att syftet begränsar sig till att 
komplettera verksamheten med ytterligare en verksamhetsgren. 

Man kan också fråga sig vilket svängrum föreståndaren på ett socialreha-
biliteringscenter har för att omfördela ekonomiska resurser från institutions-
boende till familjehem, exempelvis genom att minska på personalstyrkan på 
institutionsboendet. Vid konferensen 2005 framkom att en sådan omfördel-
ning av resurser inte var genomförbar: ”Så får man inte göra” blev svaret på 
den direkta frågan om det skulle vara möjligt att minska personalstyrkan på 
institutionerna för att i stället lägga pengarna på ytterligare familjehem. En 
annan person med god inblick i den ryska socialtjänsten uttrycker sig på föl-
jande sätt om möjligheten att minska personalstyrkan på institutionerna och 
föra över resurser till familjehemmen: 

Personalstyrkan kompletteras i enlighet med lagstiftningen. Föreståndare/chefer 
för olika verksamheter har rätt att införa vissa förändringar inom ramar för tillde-
lade ekonomiska medel. I många avseende är det tolkningsfråga – enligt min me-
ning är det fullt möjligt i vissa lägen att minska personalstyrkan för att utveckla 
andra arbetsformer. 

Den önskade omställningen från institution till familj är i så fall återigen be-
roende av lagstiftningen eller snarare tolkningen av lagstiftningen. 

Ett annat problem har varit bristande legitimering av familjehemsverk-
samheten hos Hälso- och Utbildningskommittéerna och eventuellt andra 
myndigheter och myndighetspersoner. Att döma av deltagarnas texter och 
uttalanden har inte de andra sektorerna på länsadministrationen tagit till sig 
idén om familjehem eller gjort det i mycket begränsad omfattning. Förhål-
landet illustrerar och belyser en problematik som är av betydelse för såväl 
projektets utförande som dess framgång och hållbarhet på längre sikt, nämli-
gen projektets förankring bland olika högre ämbetspersoner i länets organi-
sation. Det tycks som om impulserna och kunskaperna har spridits i vertikal 
riktning i ämbetshierarkin. Visserligen har det skett långsamt, men efterhand 
har kommunledningen och dess chefer tagit till sig konceptet, efter påtryck-
ningar uppifrån och nerifrån. Däremot har inte kommunikationen i horison-
tell riktning på de högre nivåerna i den ryska administrationen lett till att fa-
miljehemsverksamheten vunnit tillräckligt erkännande. Detta trots att före-
trädare för länets olika kommittéer tillsammans med viceguvernören har del-
tagit i en studieresa till Sverige. Syftet med denna resa var bland annat att 
verksamheten skulle vinna förankring och att cheferna för de olika avdel-
ningarna skulle bilda en gemensam styrgrupp för projektet. 
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6.2 Behovet av samarbete omkring barnen 

Utbildningskommittén har enligt uppgifter från deltagarna i projektet visat 
ett svagt intresse för de nya idéerna om familjehemsverksamhet. Inte heller 
har man arbetat för att den egna fosterfamiljsverksamheten skulle expandera. 
Utbildningskommitténs svala intresse är förvånande mot bakgrund av att 
kommittén var delaktig i projektet redan i ett tidigt skede och har bland an-
nat funnits med vid en studieresa till Sörmland. I den ursprungliga projekt-
beskrivningen framhålls att projektet är ”väl förankrat bland ett flertal kom-
mittéer med vice guvernören i spetsen” (Forsberg, 2002a). I efterhand finns 
det anledning att ifrågasätta riktigheten i denna utfästelse. Kanske kan man 
hävda att projektet var väl förankrat då projektbeskrivningen författades eller 
kanske snarare: det framstod som om det var väl förankrat. 

Det svaga samarbetet mellan kommittéerna är i själva verket ett brott mot 
kontraktet parterna emellan: 

Ett samarbete ska därför ske mellan … Kommunförbundet Sörmland: länets 
kommuner; samt Leningrads län: Arbets- och socialskyddskommittén, Hälso-
kommittén, Utbildningskommittén och Kulturkommittén. (Regionförbundet 
Sörmland, 2003b, s. 3) 

Intrycket är att dessa kommittéer, i första hand Utbildningskommittén och 
Arbets- och socialskyddskommittén, inte kunnat samarbeta med varandra 
tillräckligt nära och konstruktivt omkring frågan om de utsatta barnen. Re-
spektive kommitté värnar om sitt eget ansvarsområde, vilket förhindrar att 
det etableras en fungerande och hållbar samarbetslösning. 

Projektets del i samarbetssvårigheterna ligger i att man arbetat för en fa-
miljehemsmodell delvis i konflikt med de former som redan finns och i strid 
med gällande lagstiftning. Den kritiska frågan som kan riktas till familje-
hemsprojektet gäller rimligheten i att genomföra projektet utan tillräcklig 
förankring hos centrala myndigheter som Utbildningskommittén och för-
myndarmyndigheten. I vilken utsträckning projektet varit med om att skapa 
eller förstärka spänningen mellan kommittéerna är svårt att säga. Men frågan 
måste ställas om man kunde ha hanterat problemet på ett annat sätt och i 
större samförstånd med i första hand Utbildningskommittén. 

Till projektets försvar kan sägas att flera kommittéer och centralt placera-
de ämbetspersoner har varit delaktiga i projektet. Bland annat genom studie-
resa till Sverige i januari-februari 2004. Representanter från Utbildnings-
kommittén har också inbjudits till projektets konferenser i Ryssland. Ambi-
tioner har alltså inte saknats. Projektledaren påpekar själv att syftet med att 
bjuda in tjänstepersoner från olika kommittéer till Sverige var att skapa en 
ledningsgrupp med representanter från flera kommittéer. Dessa ambitioner 
har emellertid inte kunnat fullföljas. Enligt projektledaren har viceguvernör 
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Pustotin hänvisat till den reguljära kommunikationen som pågår mellan 
kommittéerna: ”Vi har våra måndagsmöten då vi informerar varandra” 
(Forsberg, personlig kommunikation 2005-09-12). Uppenbarligen har dessa 
reguljära möten inte varit tillräckliga. De olika meningar som finns när det 
gäller arbetet med de hemlösa barnen kan uppenbarligen inte lösas genom 
att kommittéerna ”informerar” varandra. I stället handlar det om att ansvari-
ga befattningshavare enas om en gemensam policy som alla parter sluter upp 
bakom. 

I efterhand tvingas man konstatera att projektet i realiteten har medverkat 
till att lansera ett begrepp och en samlevnadsform som inte äger tillräcklig 
legitimitet vare sig i den ryska förvaltningen eller i den ryska rättsordningen. 
Det har skett i förhoppningen om att nödvändiga förändringar ska ske så 
småningom. 

I utvärderingen av ett ”systerprojekt” som behandlar vård av psykiatriska 
vården i Leningrads län påpekar Svensson (under tryckning) att en av bris-
terna gäller förankringen av projektet på olika nivåer i samhället: 

Förankringen av projektet, såväl på de berörda internathemmen som i kommu-
nerna och hos andra aktörer, framstår generellt som en av de viktigaste frågorna 
för det fortsatta förändringsarbetet (Svensson, under tryckning). 

Detta behov av förankring eller tätare samarbete med olika högre befatt-
ningshavare inom länsadministrationen gäller också fortsättningsvis. 

6.3 Det framtida arbetets inriktning 

Som påpekats är ett familjehem inte en hållbar modell för långsiktiga placer-
ingar. Två alternativa vägar framåt tycks finnas. Antingen genomförs de 
nödvändiga juridiska reformerna (som deltagarna redan har väntat på i ett 
antal år) eller så utvecklar de sociala myndigheterna ett närmare samarbete 
med förmyndarmyndigheten, ett samarbete som syftar till att familjehems-
föräldrarna kan bli förmyndare eller fosterfamiljer. Det tycks som om kom-
mittén arbetar i denna riktning. Det innebär emellertid nya villkor för både 
föräldrar och barn och (antagligen) betydligt sämre ekonomisk ersättning till 
de nya föräldrarna men samtidigt större möjlighet för socialtjänsten att få vo-
lym i verksamheten. 

Endast ett fåtal fosterfamiljer finns i länet och verksamheten (som alltså re-
laterar till Utbildningskommittén och förmyndarmyndigheten) har heller inte 
lika utvecklade stöd-, utrednings- och utbildningsfunktioner som etablerats 
runt familjehemskonceptet. Det kan också innebära att arbetet med de biolo-
giska föräldrarna försvagas och den strävan mot återförening som är så cen-
tral inom svensk familjehemsverksamhet. Den svenska familjehemsmodel-
lens ”elastiska” karaktär innebär att barnet har rätt till dubbla tillhörigheter: 
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både den biologiska familjen och familjehemmet finns inom räckhåll (vilket 
givetvis inte betyder att förhållandet mellan parterna är oproblematiskt). 

Om utvecklingen ändå kommer att gå i denna riktning (vilket uttalanden 
från Arbets- och socialskyddskommitténs representant vid konferensen 2005 
tyder på) finns det anledning att uppmärksamma dessa brister. Frågan bör 
resas om det är möjligt att tillse att förhållandet mellan barnet och de biolo-
giska föräldrarna bevaras och utvecklas även om barnet ställs under förmyn-
dare eller placeras i fosterfamilj. Faktum är att också inom ramen för en fos-
terfamilj har barnet rätt till umgänge med sina biologiska föräldrar och andra 
anhöriga. Skillnaden är måhända att det inte finns någon konsultativ relation 
mellan förmyndarmyndigheten och de biologiska föräldrarna. Annars ska 
även förmyndarmyndigheten ge stöd och hjälpåtgärder, samt utöva tillsyn 
över barnets vistelse i en fosterfamilj. 

Fortfarande är det en smula osäkert hur Utbildningskommittén och för-
myndarmyndigheten ställer sig. Men lokalt verksamma är hoppfulla: 

Jag anser att det är den bästa lösningen. Det finns inga lagliga hinder för det, dock 
saknas det oftast samordning i olika myndigheters insatser. Socialförvaltningen 
letar fram och godkänner familjehem och är inte så pigg på att ”lämna ifrån sig” 
familjer för att dessa ska övergå till fosterfamiljen som fungerar i Utbildnings-
kommitténs regi. 

Om vi ska utgå från barnets bästa är det förmodligen den bästa lösningen, alla 
problem kan lösas på vägen. 

Som framhållits i resultatavsnittet verkar det som om den framtida inrikt-
ningen på lokala socialrehabiliteringscentra i första hand kommer att gälla 
utvecklingen av dagverksamhet och den uppsökande verksamheten. Detta 
betraktas som ”tidig intervention”. Det är gott och väl, men man kan också 
fundera över om det är möjligt att i sin strävan efter tidigt ingripande sträcka 
sig ännu längre bakåt i orsakskedjan. Och exempelvis fråga efter hur de före-
ställningar och realiteter om manligt och kvinnligt, som bland annat kommer 
till uttryck i att mannen i jämförelse med kvinnan ofta är frånvarande i bar-
nens liv, hur dessa realiteter etableras och hur föreställningarna om dem tra-
deras till barn och unga. 

6.4 Intervention eller prevention? 

Projektets inriktning har varit intervention snarare än prevention och det 
kom ganska tidigt att bli just ett ”familjehemsprojekt” med sikte på utveck-
ling och expansion av familjehem. Ursprungligen var emellertid inriktningen 
bredare: det förebyggande arbetet intog en central plats i den projektbeskriv-
ning som låg till grund för Sidas beslut om insatsstöd. I den ursprungliga 
projektbeskrivningen angavs följande övergripande mål: 
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Genom förebyggande arbete, i samarbete med familj, enskilda, olika myndigheter 
och frivilliga organisationer, söka förhindra att barn hamnar i kriminalitet eller 
lämnar sina föräldrar samt att minimera behovet av att ta barn från sina föräld-
rar. Minska, om möjligt undvika, barns placering i institutioner. Genom att pla-
cera föräldralösa barn och barn som av olika anledningar inte kan vara kvar hos 
sina föräldrar i familjehem, ge barnen förutsättningar till ett självständigt och 
värdigt liv i framtiden. (Forsberg, 2002a, s. 5) 

Denna formulering har senare redigerats och delats upp i utvecklingsmål och 
projektmål. Enligt Sidas beslut om insatsstöd är utvecklingsmålet att: 

Stärka det enskilda barnets rättigheter till ett värdigt liv med tillgång till adekvat 
vård och omsorg. (Sida öst, 2002) 

I kontraktet mellan parterna finns tillagt ”och uppfostran i en familj” (Regi-
onförbundet Sörmland, 2003b). Genom tillägget blir det tydligt att man tän-
ker sig att använda familjehemskonceptet som strategi för att bemöta de ak-
tuella samhällsproblemen. Projektmålet är enligt Sidas beslut om insatsstöd 
att: 

Förhindra att barn stöts bort från sina hem och placeras på institutioner eller 
hamnar på gatan i kriminalitet. Avsikten är att finna lösningar och metoder att 
utveckla familjehem i kommunens regi för att ge det enskilda barnet förutsätt-
ningar till ett värdigt liv inom familjens omsorg. (Sida öst, 2002, s. 4) 

I kontraktet som reglerar samarbetet mellan parterna är detta mål något an-
norlunda formulerat: 

Förhindra att barn och tonåringar som inte bor i sina familjer placeras på sociala 
institutioner eller hamnar på gatan i kriminalitet. Avsikten är att finna lösningar 
och metoder att utveckla familjehem i kommunens regi för att ge det enskilda bar-
net förutsättningar till ett värdigt liv inom familjens omsorg. (Regionförbundet 
Sörmland, 2003b, s. 2) 

Målet är nu inte att förhindra att de stöts bort från sina familjer utan att för-
hindra att de placeras på institution. Observera också att målgruppen enligt 
de senare skrivningarna är de barn ”som inte bor i sina familjer”. Därmed har 
en förskjutning skett från förebyggande insatser till ett tydligare avgränsat 
fokus på att utveckla familjehemsverksamhet som den adekvata interventio-
nen. På liknande sätt har skrivningarna om de förväntade resultaten revide-
rats något under resans gång. Raderna om förebyggande arbete har tonats 
ner i förhållande till den ursprungliga projektbeskrivningen. Enligt projekt-
ledaren har förskjutningen från prevention till intervention genomförts som 
ett resultat av överläggningar mellan projektledaren och Arbets- och social-
skyddskommittén. 
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6.5 LFA som styrinstrument 

Deltagarnas arbete med LFA-analyser har utgjort ett centralt moment i pro-
jektet genom att stimulera deltagarna till djupgående analyser. LFA-
instrumentet är emellertid inte enbart ett analysinstrument utan ett projekt-
lednings- och uppföljningsinstrument. 

Enligt riktlinjerna i LFA-manualen ska projektplanen innehålla utvalda 
indikatorer som sedan ska användas för att mäta effekter när projektets ut-
värderas och för att projektledningen med hjälp av indikatorerna fortlöpande 
ska kunna bedöma hur projektet utvecklas. Detta är vad som gör LFA till ett 
redskap för ledning och uppföljning. I familjehemsprojektet var avsikten re-
dan vid första utbildningstillfället att ”sätta upp tydliga indikatorer för lö-
pande monitoring och utvärdering” (Forsberg, 2002). Någon dylik ”löpande 
monitoring” i betydelsen uppföljning med hjälp av indikatorer har däremot 
aldrig genomförts. Dessutom har projektarbetena författats under resans 
gång och inte i början av projekttiden. Några av projektarbetena innehåller 
ansatser till indikatorer men projektledningen har inte utnyttjat dessa. Där-
emot har både svenska och ryska deltagarna lämnat feedback på de projekt-
planer som utformats under projektets gång. Dessa har dock inte relaterat till 
projektmålen eller utnyttjat några indikatorer vid bedömningen av texterna. 

Å ena sidan kan man nu hävda att projektet inte följer LFA och att projek-
tet därmed saknat styr- och uppföljningsinstrument. Först när projektet av-
slutas får man exempelvis kunskap om att den förväntade expansionen gått 
förhållandevis långsamt. När projektet startades tänkte man sig att en utvär-
derare skulle finnas med under hela projekttiden. Denna ambition kunde, 
om den hade fullföljts, varit ett annat sätt att fortlöpande följa upp hur arbe-
tet utvecklas. 

Å andra sidan har LFA använts på ett självständigt och kreativt sätt som 
främjat den faktiska processen. LFA har framför allt använts som ett pedago-
giskt redskap med vars hjälp deltagarna har kunnat reflektera över de pro-
blem som man ska hantera. Den har också haft en pedagogisk funktion på 
konferenserna eftersom deltagarnas texter och berättelser har behandlats vid 
seminarier i ett handlednings- och oppositionsförfarande. Nämnda förhål-
landen väcker emellertid frågor om LFA som styrinstrument men också frå-
gor om vilken funktion utvärdering kan och bör ha inom ramen för ett bi-
stånds- eller utvecklingsprojekt. Framför allt finns det anledning att fundera 
över relationen mellan uppföljning och utvärdering och deras respektive 
funktioner. 

Sidas handbok för utvärdering av bistånd (Molund & Schill, 2004) och, 
framför allt, LFA-manualen (Sida Metodenheten, 2002) ger vid handen att 
medan kontinuerlig uppföljning ska utgöra redskap för ledning av ett projekt 
ska utvärdering eller ”kvalificerad uppföljning” (Vedung, 1998) användas 
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som ett redskap för ”ansvarsutkrävande” (accountability) och lärande bland 
dem som är relaterade till utvärderingsobjektet. Frågan är vilka problem och 
möjligheter som finns när dessa olika funktioner ska samsas och samspela 
inom ramen för ett utvecklingsprojekt? 

Forss, Reiben och Carlsson (2002) pekar på att utvärderingars funktion, 
nytta eller användning blir så mycket kraftfullare om dess kunskapsbidrag 
utnyttjas under hela utvärderingsprocessen. Författarna argumenterar där-
med för olika former av ”process use”. En sådan förskjutning från slutrapporten 
till processen innebär emellertid att utvärdering och uppföljningsfunktionerna när-
mar sig varandra. 

Från andra hållet (alltså med utgångspunkt i uppföljningsfunktionen) kan 
man med befintlig empiri som grund hävda att LFA som resurs för problem-
lösning och kreativt lärande förutsätter ett självständigt bruk av uppfölj-
ningsinstrumentet. I dess ortodoxa form kännetecknas LFA-modellen av en 
naturvetenskapligt inriktad rationalitet som knappast är till gagn för kreativa 
processer. Däremot passar modellen som handen i handsken i den ryska 
administrationen med dess tydliga hierarkier och ett utbrett instrumentellt 
förhållningssätt visavi individ och samhällsproblem: defekter och avvikelser 
ska korrigeras med teknisk rationalitet. Förhållandet bör mana till försiktig-
het när metoden används i utvecklingsländer där demokratin som livsform 
ännu inte slagit rot i breda befolkningslager. 

I dess ortodoxa form har alltså instrumentet utan tvekan klara begräns-
ningar när det gäller att stimulera kreativ och kontextuell problemlösning 
och praxisnära lärprocesser. I själva verket vilar LFA på en problematisk fö-
reställning om att analys och tillämpning, teoretisk reflektion och praktiskt 
handlande genomförs som två sekventiellt åtskilda moment. Med utgångs-
punkt i pragmatismen som filosofisk tradition kan man hävda att dessa två 
moment i själva verket är omöjliga att separera (Biesta & Burbules, 2003). En 
annan problematisk föreställning hos LFA-instrumentet är att det skulle gå 
att blottlägga en orsakskedja som döljer sig bakom ett samhällsproblem. Där-
till ska detta blottläggande ske under loppet av en eller ett par LFA-
seminarier. Frågor som engagerar forskare i månader och år ska avhandlas 
på en eftermiddag. Ett tredje problematiskt grundantagande är att samhälls-
problem alltid skulle kunna lösas genom att man angriper orsaken till dem. 
Med en kanske väl drastisk jämförelse: en skogsbrand släcker man inte ge-
nom att leta rätt på mannen som lämnat en falnande brasa utan tillsyn. Fram-
för allt finns det anledning att fråga sig om den instrumentella rationalitet 
och den sekventiella strategi som kännetecknar LFA främjar kreativ problem-
lösning som antagligen är nödvändig i ett utvecklingsprojekt. 

Ett alternativ till LFA-instrumentet skulle kunna vara att man gifter sam-
man uppföljnings- och utvärderingsbehoven och likaledes deras tre funktio-
ner (kontroll, ledning och lärande) i en och samma utvärderingsprocess. För-
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utsättningen är att man tillämpar vad Forss et al. (2002) kallar ”process use” 
och vad Karlsson (2003) kallar praktikbaserad utvärdering. Som både Forss 
et al. och Karlsson påpekar, finns en rad olika varianter av utvärderingar som 
har det gemensamt att de genomförs i nära samspel med dem som deltar i 
den intervention som ska utvärderas. På samma sätt argumenterar Sander-
son (2004) för att utvärdering bör ske i nära anslutning till en given praktik 
som redskap för lärande och verksamhetsutveckling, i kontrast till utvärde-
ring som en fristående kontrollaktivitet tydligt åtskild från praxissamman-
hanget. 

Vinsten skulle vara flerfaldig. Projektledningen skulle få tillgång till en 
pedagogisk resurs som bättre förmår samspela med deltagarnas kreativitet 
och förmåga till problemlösning och som i förlängningen äger potential för 
verksamhetsutveckling. Samtidigt som utvärderingsarbetet skulle bli mer 
meningsfullt och effektivt eftersom dess insikter kommer projektet till del 
och möjligheten till lärande blir större. 

För Sidas del förutsätter emellertid en sådan strategi för ”utilization” ett 
samtal och utvecklandet av en samsyn mellan två enheter som tycks arbeta 
relativt oberoende av varandra, nämligen utvärderings- och metodenheten 
och deras respektive policyer för uppföljning och utvärdering. 

6.6 Utvärderingens metod och trovärdighet 

6.6.1 De statistiska uppgifterna 

I samband med att utvärderingen färdigställdes inkom ytterligate statistiskt 
material. Något av detta har kunnat vägas in i texten (se exempelvis avsnitt 
4.1.3 om antalet institutionsplacerinar) men en del uppgifter har inte kunnat 
integreras i resultaten på grund av att de inkommit för sent. 

De uppgifter som samlats in genom enkäten har på flera sätt varit svåra 
att tolka och ställa samman. Framför allt har utvärderingen inte till fullo 
lyckats bringa reda i de olika former av institutioner som finns, hur de 
benämns, vilken myndighet som de sorterar under, om de drivs under 
kommunal eller regional ledning. Enkäten konstruerades redan i samband 
med baseline-studien 2002 och har inte kunnat redigeras eftersom 
uppgifterna ska kunna jämföras med varandra. 

Ett exempel på svagheter i det statistiska materialet är att flera av orterna 
utöver arbetet med reguljära familjehem också arbetar med 
korttidsplaceringar (under veckoslut till exempel) och sommarvistelser. 
Dessa verksamheter har ibland varit svåra att hålla isär från de reguljära 
familjehemmen. Skillnaden mellan reguljära och tillfälliga familjehem gjordes 
inte i den tidigare baseline-studien och betydelsen av exempelvis 
sommarverksamheten har blivit uppenbar efterhand. 
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Dessutom saknas det gemensam terminologi. Under den avslutande 
konferensen hamnade plötsligt begreppet ”fosterfamilj” på dagordningen. 
Varken ordet eller den samlevnadsform som avses hade förekommit tidigare 
och framför allt de svenska delegaterna hade svårt att hålla isär begreppen.  

Ett annat problem har varit om ett tal avser omsättningen eller antalet 
barn (i familjehem eller på någon institution) vid ett givet tillfälle. Ytterligare 
ett problem har bestått i att vissa av de statistiska uppgifter som erhållits inte 
har stämt med varandra. Det gäller exempelvis de olika uppgifterna om ifall 
antalet platser vid institutionerna har ökat eller minskat (jfr. avsnitt 4.1.3). 

6.6.2 Beroendeförhållande och utvärderingens reliabilitet 

Av de ryska deltagarna uppfattas Sverige utan tvekan som ett föregångsland 
när det gäller socialt arbete. Dessutom bygger projektet på svensk finansie-
ring. De ryska deltagarna uttryckte vid flera tillfällen under konferensen 2004 
sin tacksamhet för att projektet kunde komma till stånd. Benägenheten att i 
ett utvärderande samtal uttrycka några kritiska synpunkter får anses vara 
mycket liten. Detta har givetvis försämrat utvärderingens möjligheter att 
göra en inträngande bedömning av både processen och projektets resultat. 

6.6.3 Självvärdering och reliabilitet 

En stor del av den empiri som utvärderingen baseras på är av karaktären 
självvärdering. Deltagarna har fått blicka tillbaka på den tid som gått: hur 
arbetade vi innan projektstart och hur arbetar vi idag. En dylik erinran är 
både subjektiv och med all säkerhet mer eller mindre tillrättalagd. 

Reliabiliteten försvagas också av det faktum att det inte finns någon möj-
lighet att kontrollera att insända statistiska uppgifter stämmer. Som ett ex-
empel på att uppgifterna inte är oomtvistliga kan nämnas att i kommitténs 
enkätsvar 2004 korrigeras en av de uppgifter som redovisats vid projektstart. 

Utvärderingen gör emellertid inte anspråk på att vara evidensbaserad. 
Snarare är dess inriktning explorativ: ambitionen är att lyfta fram några 
aspekter av den verksamhet som har genomförts, aspekter som på basis av 
både empiri och teori bedömts vara angelägna att diskutera ytterligare. 
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7 Slutsatser
I detta kapitel är avsikten att presentera några slutsatser från utvärderingen. 
Avsnittet sammanfattar och följer upp de bedömningar av projektet som pre-
senterades i kapitel sex och några av de teman som diskuterade i kapitel sju. 

7.1 Ett angeläget arbete 

Projektet har medverkat till begränsad expansion och kvalitativ fördjupning 
av ett angeläget arbete med att utveckla familjehem. Familjehemsprojektet 
har därmed angripit ett samhällsproblem som bör ha hög prioritet hos såväl 
ryska myndigheter som svenska biståndsorgan. Problemets omfattning är ett 
skäl till arbetets aktualitet och angelägenhetsgrad. Dess nära förhållande till 
en utbredd kriminalitet bland unga är ett annat. 

7.2 Stöd och bekräftelse 

Oberoende av de kvalitativa och kvantitativa förbättringar av arbetet som 
kunnat iakttas, har projektet utan tvekan stärkt de ryska deltagarna i deras 
dagliga arbete. De har också fått uppslag och utvecklat kunskaper om hur 
arbetet kan utformas. Möjligheten att få en inblick i svensk socialtjänst och att 
få den uppmärksamhet som deltagande i projektet innebär har varit betydel-
sefullt för dem. Projektet har också medverkat till att deltagarnas arbete fått 
större legitimitet från myndigheter och medborgare i det ryska samhället. 

7.3 Ett ofullbordat systemskifte

Omställningen från ett institutionsbaserat system till ett system som bygger 
på familjen har inte kunnat fullföljas. Framför allt har de ekonomiska resur-
serna saknats, menar företrädare för den ryska socialtjänsten. Förklaringen är 
otillräcklig eftersom familjehemsverksamhet är mindre kostnadskrävande än 
institutionsboende. Det finns anledning att samtala vidare om hur resurser 
förs och kan föras mellan de olika systemen. 

7.4 Dragkamp mellan myndigheter 

Projektet har blottlagt och kanske förstärkt en intressekonflikt mellan olika 
myndigheter. Flera av länets kommittéer har de utsatta barnen inom sitt an-
svarsområde. Om det samhällsproblem som projektet handlar om ska kunna 
bemötas fordras samarbete mellan dessa myndigheter. Att systemskiftet inte 
har kunnat genomföras kan ha sin förklaring i att myndigheterna inte kunnat 
enas. 
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7.5 De juridiska svårigheterna har uppmärksammats 

I mötet mellan svensk och rysk praxis och juridisk tradition har både likheter 
och skillnader länderna emellan blivit uppmärksammade. Familjehemsmo-
dellen har inte fullt ut kunnat integreras i den ryska socialtjänsten. Lagstift-
ningen ger inte verksamheten den legitimitet som fordras. Tack vare projek-
tet har emellertid verksamhetens svaga juridiska grund placerats på dagord-
ningen. Möjligen kan föreliggande utvärderingsrapport ytterligare tydliggö-
ra de grundläggande frågor som måste lösas om verksamheten ska kunna 
utvecklas vidare. 

De skillnader som finns mellan olika positioner, synsätt och juridiska sam-
levnadsformer gäller bland annat förhållandet mellan barnet och de biologis-
ka föräldrarna. Inom ramen för den nuvarande ryska lagstiftningen finns det 
ingen samlevnadsform som motsvarar det svenska familjehemmet. Ur bar-
nets perspektiv är det angeläget att det erbjuds omsorg och tillsyn och att 
man samtidigt arbetar för att förbättra kontakten mellan barnet och de biolo-
giska föräldrarna, vilken samlevnadsform man än använder sig av. Detta är 
också fortsättningsvis en utmaning för dem som vill arbeta med frågan om 
de socialt föräldralösa barnen i Leningrads län. 

7.6 Ambitiösa problemanalyser 

De problemanalyser som tagits fram visar på en bred förståelse av samhälls-
problemet. De hänvisar företrädesvis till materialistiska förklaringar men 
saknar kulturpsykologiska och genderrelaterade aspekter. Vad betyder ex-
empelvis de befintliga föreställningarna om manligt och kvinnligt samt de 
ryska männens frånvaro i barnens liv, för det samhällsproblem som projektet 
vill bemöta? 

7.7 Operativt snarare än strategiskt fokus hos projektet 

Projektet har strävat efter grundliga analyser, strategisk programutveckling, 
kvalitativ fördjupning och expansion. Projektet som utbildningsinsats har 
emellertid i första hand arbetat för kvalitativ fördjupning eller metodutveck-
ling. Det innebär att övergripande strategiska frågor inte har behandlats i till-
räckligt stor utsträckning. Det innebär också att inriktningen varit på inter-
vention snarare än prevention. 

7.8 Ledning, uppföljning, utvärdering 

Projektet och utvärderingen har aktualiserat frågan om förhållandet mellan 
uppföljning, utvärdering och projektledning. Kritiska frågor har ställts om 
LFA-instrumentets kreativa potential. Förslag har formulerats om att en ut-
vecklad utvärderingsstrategi skulle kunna fullfölja både uppföljnings- och 
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utvärderingsfunktionerna och därmed utgöra en viktig resurs för projektled-
ningen. 
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Bilaga 1: Insamling av baseline-uppgifter 2002
 
Projektet Familjehem 
Uppgifter från den 1 oktober 2002 som skall ligga till grund för en jämföran-
de studie när projektet avslutas hösten 2004. 
 
Baseline-studie 
Uppgifterna ska, så långt det är möjligt, avse situationen den 1 oktober 2002, 
den tidpunkt som projektet startade. Uppgifterna är en konkretisering av de 
förväntade resultat som anges i Sidas beslut av den 3 september 2002. en be-
skrivning ska vara övergripande för länet och görs av deltagarna från Arbets- 
och socialskyddskommittén, Julia N. Emelianova. De övriga görs för respek-
tive deltagande kommun. Dessa uppgifter ska jämföras med situationen när 
projektet slutar, hösten 2004. som barn/ungdomar räknas 0-18 år. 

1. Beskriv, översiktligt, de olika aktiviteterna som är riktade mot 
barn/ungdomar utan föräldraomsorg. 

2. Beskriv samarbetet mellan familj, enskilda, frivilliga organisa-
tioner och olika myndigheter.  

3. Antalet barn/ungdom utan föräldraomsorg. 
4. Antalet barn/ungdomar placerade i familjuppfostringsgrupper 

och om de är placerade i eller utanför kommunen. 
5. Antalet familjeuppfostringsgrupper i och utanför kommunen. 
6. Antalet barn/ungdomar placerade på institution. 
7. Antal barn 0-3 år placerade på spädbarnshem. 
8. Antal barn/ungdomar på barnhem, ange vilka. 
9. Antalet barn/ungdomar på psykoneurologiska internat för 

barn, ange vilka internat. 
10. Beskriv de metoder som används i arbetet med barn/ungdomar 

utan föräldraomsorg. 
11. Antal specialiserade verksamheter för social rehabilitering av 

barn och tonåringar. 
12. Hur och med vilket/vilka belopp ersätts familjuppfostrings-

grupperna. 
13. Akut omhändertagande. 
14. Ev. övrigt 

Mats Forsberg, MAFO Consult AB, projektsamordnare 
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Bilaga 2: Enkät till deltagare
 
Till deltagare i familjehemsprojektet 
Angående utvärdering av familjehemsprojektet. 
Det är värdefullt för vårt fortsatta arbete om Ni vill besvara följande frågor så utför-
ligt som möjligt. Syftet är att göra en gemensam bedömning av familjehemsprojek-
tet och dess resultat. Tack för Ert samarbete! 
/Anders Hallqvist,  utvärderare av familjehemsprojektet 
 

Personuppgifter 

1. Vilken är er befattning i kommunen? 

2. a) Vilken är er roll i familjehemsprojektet? 
b) Hur länge har Ni varit delaktig i familjehemsprojektet? 

 

Statistiska uppgifter 

3. Hur många barn utan föräldraomvårdnad finns det i er kommun  
i oktober 2002?  
i oktober 2004? 

4. Hur många familjehem har er kommun tillgång till? 
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

5. Hur många barn är placerade i familjehem  
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

6. Hur många barn/ungdomar i er kommun bor på institution totalt 
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

7. Hur många barn 0-3 år i er kommun bor på spädbarnshem  
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

8. Hur många barn 4-18 år i er kommun bor på barnhem  
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

9. Hur många barn och tonåringar i er kommun bor på psyko-neurologiska in-
ternathem  
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 
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10. a) Betalar Ni ersättning till familjehem?  
b) Hur mycket ersättning betalas ut till ett familjehem i oktober 2004? 

11. a) Finns det jourfamiljehem i Er kommun? 
b) Hur många jourfamiljehem finns det? 

 

Följande frågor ber jag Er besvara genom att kortfattat berätta med egna 
ord om hur Ni uppfattar Ert lokala familjehemsprojekt och dess resultat. 

12. a) Har projektet inneburit att Era arbetsmetoder i arbete med barn och tonår-
ingar utan familjehem förändrats eller utvecklats?  
b) Kan Ni lämna några konkreta exempel på hur metoderna förändrats? 

13. a) Sker det något samarbete mellan familj, enskilda, frivilliga organisationer 
och olika myndigheter när det gäller familjehem?  
b) Hur har samarbetet utvecklats under projektet? 

14. a) Har de specialiserade verksamheterna för social rehabilitering av barn och 
tonåringar förändrats eller utvecklats på något sätt under projektets gång?  
b) På vilket sätt? 

15.  På vilket sätt har Era metoder för att rekrytera och stödja familjehem föränd-
rats?  

16.  På vilket sätt har samarbetet mellan familjehemmet och barnets biologiska 
föräldrar utvecklats?   

17. a) Har Ni som deltagare i projektet format några förslag på hur verksamheten 
kan utvecklas vidare?  
b) Vilka är dessa förslag? 

18. Projektet har arbetat med en metod som kallas LFA.  
a) Är Ni bekant med LFA? 
b) Upplever Ni att LFA-metoden varit en resurs i Ert arbete?  
c) Har den fungerat väl inom ramen för projektarbetet? 

19. Om Ni själv skulle göra en bedömning av projektet och dess resultat – vad 
skulle Ni vilja säga?  
a) Upplever ni att projektet varit framgångsrikt? 
b) Vilka är projektets starka sidor?  
c) Vilka är projektets svagheter? 
d) Vilka möjligheter till utveckling ser ni?  
e) Vilka hot mot projektets fortsatta utveckling ser ni? 

20. Övriga synpunkter 
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Bilaga 3: Enkät till Arbets- och socialskyddskommittén 
 
Till Arbets- och socialskyddskommittén i Leningrads län 
Angående utvärdering av familjehemsprojektet. 
Det är värdefullt för vårt fortsatta arbete om Ni vill besvara följande frågor så utför-
ligt som möjligt. Syftet är att göra en gemensam bedömning av familjehems-
projektet och dess resultat. Tack för Ert samarbete! 
 
Anders Hallqvist, utvärderare av familjehemsprojektet. 
 
Personuppgifter 

1. Vad heter Ni? 

2. Vilken är er befattning? 
 
Statistiska uppgifter 

3. Hur många barn utan föräldraomvårdnad finns det i Leningrads län 
i oktober 2002?  
i oktober 2004? 

4. Hur många familjehem finns det i länet 
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

5. Hur många barn är placerade i familjehem i länet 
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

6. Hur många barn 4-18 år bor på institution i länet totalt 
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

7. Hur många barn och tonåringar i länet bor på psyko-neurologiska internat-
hem  
i oktober 2002? 
i oktober 2004? 

8. a) Hur många specialiserade verksamheter för social rehabilitering av barn 
och tonåringar har startats i länet?  
b) Vilka är verksamheterna? 

9. a) Finns det jourfamiljehem på andra orter än de som deltar i projektet? 
b) Hur många? 

100 



 
Följande frågor ber jag Er besvara genom att kortfattat berätta med egna 
ord om hur Ni uppfattar Ert lokala familjehemsprojekt och dess resultat. 

10. a) Har Arbets- och socialskyddskommittén utarbetat ett förebyggande pro-
gram för att minska barns/ungdomars kriminalitet?  
b) Vad innebär det programmet – i stora drag? (Bifoga programmet) 

11. a) Har det utarbetats ett förebyggande program för en ökning och utveckling 
av familjehem?  
b) Vad innebär det programmet – i stora drag? (Bifoga programmet) 

12. a) Har de specialiserade verksamheterna för social rehabilitering av barn och 
tonåringar förändrats eller utvecklats på något sätt under projektets gång?  
b) Ge några exempel. 

13. a) Har deltagarna i projektet format några förslag på hur verksamheten kan 
utvecklas vidare?  
b) Beskriva vilka förslag som lämnats. 

14. Om Ni själv skulle göra en bedömning av projektet och dess resultat – vad 
skulle Ni vilja säga?  
a) Upplever ni att projektet varit framgångsrikt? 
b) Vilka är projektets starka sidor?  
c) Vilka är projektets svagheter? 
d) Vilka möjligheter till utveckling ser ni?  
e) Vilka hot mot projektets fortsatta utveckling ser ni? 

15. Övriga synpunkter 
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