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Förord 

Vi vill tacka alla som medverkade i intervjuerna. Utan er hade denna studie inte varit möjlig! 

Genom att tillåta oss att få en insyn i hur socialtjänsten arbetar med familjehemsplaceringar kunde 

vi arbeta med att finna utvecklingsområden samt få en förståelse för arbetet. Vi vill även tacka vår 

handledare, Karl Hedman som har varit en stöttepelare genom hela arbetets gång med att tillföra 

kunskap och lugn.  



2 
 

Abstract 

Title: Relationships during foster care: Social service work with a child’s identity 

formation and development during foster care. 

Authors: Isak Boström & Alexander Koivisto 

Tutor: Karl Hedman 

Examinator: Pia Bülow 

 

The aim of this study was to examine how the social service workers reflect on their work 
in cases when a child is placed in foster care. Both with people who works with the child 
before the decision and the placement is made and the people who works with it after after 
the placement. The study examined how social workers worked with the aspects of 
relationships and contact, both between social worker and the biological parent but also 
between the child and the child's biological parents. This study provides a understanding 
of how social workers reflect on concepts such as attachment and relationships during the 
process of foster care, both before and after the placement is done. The investigation has 
a qualitative approach and contains eight semi-structured interviews with social workers 
who are a part of the process either before or after the placement is done. Four interviews 
have been conducted with social workers that are involved before the placement and four 
interviews have been conducted with social workers who are involved after the placement. 
In the thematic data analysis of the empirical interview material was coded. At first, an 
initial coding was done. After that a selective coding was carried out where the codes that 
were recurrent and significant for the study was made into the themes that made the results 
of the study. 
  
The results of the study show that the process of placing a child in foster care is complex. 
Attachment, relationships and the juridical process was aspects of this process that the 
participants considered important. A child's attachment was something they considered 
important because it was of great importance for a child's development. The relationships 
were something that the participants considered to be a challenge to work with. The clients 
need to get a new social worker after the placement which complicates the work regarding 
relationships. There is also a conflict of interest and a difficulty to cooperate between the 
parties. The juridical process is an aspect were the participants considered needed 
improvement. The participants considered them to have to minimal of an influence on the 
process. They considered that they needed more influence because the people who works 
in the legal system do not have the same amount of knowledge considering a child’s 
development that the participant have. 
  
Keywords: Social work, foster care, foster children, social worker, attachment, 
relationships, biological parents, juridical process 
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Sammanfattning 

Titel: Arbete kring barn vid familjehemsplacering: Socialsekreterares förhållningssätt 

gällande arbete kring barns utveckling vid familjehemsplacering.  

Författare: Isak Boström & Alexander Koivisto 

Handledare: Karl Hedman 

Examinator: Pia Bülow 

  

Med denna studie var målet att undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring arbetet i 
ärenden där en familjehemsplacering är aktuell. Socialsekreterare som jobbar innan, under 
och efter placeringen är gjord har getts utrymme att reflektera kring sitt arbete. Studien 
undersökte hur socialsekreterare säger att de arbetar med kontakt mellan socialtjänst och 
biologisk förälder samt kontakt mellan barn och biologisk förälder. Undersökningen ger 
en insyn i hur socialsekreterare reflekterar över begrepp som anknytning samt kontakter 
och relationer under processen av en familjehemsplacering. Studien är genomförd från ett 
kvalitativt perspektiv och åtta stycken semi-strukturerade intervjuer har genomförts med 
socialsekreterare. Det har varit en variation i rollerna som socialsekreterarna har i processen 
familjehemsplacering. Fyra intervjuer har gjorts med socialsekreterare som är delaktiga i 
processen efter det att placeringen är genomförd och fyra intervjuer har gjorts med 
socialsekreterare som arbetar med processen innan det att placeringen är genomförd. 
Analysen av materialet har genomförts med hjälp av en tematisk analys där innehållet 
kodats. Till en början en initial kodning för att sedan göra en selektiv kodning där 
återkommande och signifikanta teman utgjorde resultatet av studien. 
  
Resultaten påvisar att arbetet med en familjehemsplacering är ett komplext område. 
Anknytning, relationer och kontakt samt rättsprocessen är komponenter i detta arbete som 
av deltagarna i intervjuerna anses vara viktiga. Barnets anknytning till en anknytningsperson 
är något som deltagarna i studien anser vara en viktig komponent i arbetet då det gynnar 
barnets hälsa och utveckling. Relationer och kontakt anses vara ett område som är en 
utmaning för deltagarna att arbeta med. Detta på grund av att brukare inom socialtjänsten 
vid en familjehemsplacering får byta socialsekreterare men även på grund av anledningar 
så som intressekonflikt och svårigheter att samarbeta. Rättsprocessen anses vara ett område 
som deltagarna anser behöver utveckling. Detta på grund av att deltagarna inte känner att 
de har den inverkan i rättssalen som de önskar kunna ha. De anser sig behöva ett större 
inflytande då de som arbetar inom rättsväsendet inte har samma goda kompetens gällande 
barn och dess utveckling som deltagarna. 
  
Nyckelord: Socialt arbete, familjehem, socialsekreterare, barn, biologiska föräldrar, 
anknytning, relationer, rättsprocess 
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Inledning och problemformulering 

I Sverige under 2013 var 32600 barn någon gång under året placerade utanför hemmet. Antalet 

placeringar har ökat med cirka 3000 placeringar sedan året innan (Socialstyrelsen, 2013). En 

familjehemsplacering är en omfattande process med flera parter som samspelar med varandra. 

Socialsekreterare ställs inför svåra beslut under en familjehemsplacering där chansen att alla 

involverade parter blir nöjda är liten. En socialsekreterare har som sitt yttersta ansvar att barnets 

bästa särskilt beaktas, men vad som är barnets bästa är inte alltid tydligt utstakat. 

Familjehemsplacering är en insats, som spelar en viktig roll i socialtjänstens arbete gällande 

barnavård. Det är en viktig insats då familjehem tar emot barn som är i behov av ett nytt hem 

under en längre tidsperiod. Familjehem ger barn och ungdomar en möjlighet att växa upp i 

förhållanden som är stabila och trygga. Barnets bästa är en grundläggande princip i FN-

konventionen gällande barnets rättigheter. I 3 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL och i 6 

kap. 2 a och 19 §§ föräldrabalken (1949:381) återfinns bestämmelser om att ta hänsyn till barnets 

bästa (Socialstyrelsen, 2012).  

 

21 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har som mål att barn ska 

återförenas med vårdnadshavare efter att vård i enlighet med denna lag inte längre behövs. Med 

detta i åtanke är det av relevans att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till att bibehålla en 

kontakt med biologiska föräldrar. Detta är ett komplicerat område då barnet ska knyta an till den 

nya familjen, det vill säga familjehemmet, samtidigt som den biologiska familjen inte ska förbises 

då det är en viktig aspekt i barnets liv. Detta kan bli komplicerat då olika parter i sammanhanget 

kan ha olika intentioner och olika synpunkter på hur detta ska ske. 

 

En familjehemsplacering kan ske på två sätt. Antingen sker placeringen i samtycke med föräldrar 

enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vid denna typ av placering kan även föräldern/föräldrarna själva 

ansöka om bistånd enligt SoL 4 kap. 1§ i form av en familjehemsplacering. Det andra sättet som 

en familjehemsplacering kan gå till regleras av LVU. Enligt 2, 3 §§ LVU ska denna typ av placering 

ske när föräldrarna inte har samtycke till placeringen men då socialtjänsten anser att det finns en 

påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas. Socialtjänsten (2013) uppmanar att målet 

med placeringen ska vara att barnet återförenas med sin biologiska familj när målet med vården 

har uppnåtts. En familjehemsplacering är därför inte tidsbestämd. Ett alternativ som finns under 

en familjehemsplacering är att göra en vårdnadsöverflytt. Detta kan ske då barnet stadigvarande 

har vårdats och fostrats i familjehemmet och det anses uppenbart att det bästa för barnet är att de 

förhållandena som barnet befinner sig i nu ska bestå. Det kan även ske om föräldern aktivt 
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missbrukar eller försummar barnet där barnets hälsa och utveckling blir en påföljd. Så kan också 

ske om föräldern är varaktigt förhindrade att utöva vården eller om en eller båda föräldrarna 

avlider. (Socialtjänsten, 2013). 

 

Med familjehem avses ett hem, som socialnämnden ger uppdrag till att ge stadigvarande vård och 

fostran. Detta hem är inte yrkesmässigt. Med detta menas att hemmet inte bedrivs kontinuerligt i 

förvärvssyfte (Socialstyrelsen, 2013). Detta är en omfattande insats eftersom när ett barn flyttar in 

i en annan familj krävs det ett stort arbete från socialtjänsten samtidigt som arbetet måste ske med 

respekt samt hänsyn till integriteten gentemot inblandade parter. Då ett barn ska förflyttas till en 

annan familj än där det i de flesta fall har spenderat början av sitt liv är det viktigt att beakta att 

både barnet och föräldern troligtvis har en stark önskan om att kunna träffa varandra. 

   

En aspekt som kan vara problematisk vid en familjehemsplacering är bedömningen om en 

återförening med den biologiska familjen kan vara möjlig senare i tiden eller om placeringen 

kommer att vara en uppväxtplacering. Andersson (2009) visar i sin studie att Sverige under 1980-

talet tampades med en kontroversiell fråga gällande hur socialtjänsten skulle behandla den 

komplexa frågan med familjehemsplaceringar. Det som skapar friktion i frågan var ifall tonvikten 

skulle handla om att familjehemsföräldrarnas huvuduppgift var att ses som psykologiska föräldrar 

eller om det istället skulle vara att upprätthålla föräldrakontakt med de biologiska föräldrarna i en 

vision och förhoppning om att barnet ska återförenas med den biologiska familjen. Idag råder 

konsensus i Sverige att det är viktigt att barnets kontakt med biologiska föräldrar i familjehem 

upprätthålls. Andersson (2009) nämner att socialarbetare ofta känner att det är svårt att bibehålla 

en ständig kontakt mellan barnet i familjehemmet och de biologiska föräldrarna. 

 

Det finns flera faktorer socialarbetaren måste ta hänsyn till. Några av faktorerna att ta hänsyn till 

är vad som är bäst för barnet, vad som är möjligt för familjehemmet/biologiska föräldrarna 

gällande kontakt, hur mycket kontakt familjehemmet anser vara acceptabelt för att de ska vara 

villiga att vara ett familjehem. Det infinner sig en ständig växelverkan mellan de olika parterna, vad 

de behöver för att finna situationen acceptabel samtidigt som socialarbetarens främsta syfte är att 

sätta barnets bästa i första rummet (Andersson 2009).  

 

Sinclair (2005) sammanfattar i sin studie att kontakten mellan de olika parterna under en 

familjehemsplacering fortsätter att vara nyckelfrågan, som leder till en ständig utmaning i arbetet 
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med familjehemsplaceringar. Samtidigt är det en tidskrävande process för socialarbetaren att arbeta 

med livspusslet i ett familjehem, innan och under själva familjehemsplaceringen. 

  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring sitt arbete med 

barns kontakt till biologisk förälder/föräldrar under en placering i familjehem. Hur uppger 

socialsekreterarna att de förhåller sig till anknytningen, som barnet antingen har skapat eller är i 

utveckling till att skapa till sin biologiska familj och andra viktiga anhöriga samtidigt som 

anknytningsprocessen sker i familjehemmet. 

  

Frågeställningar 

1. Hur uppger socialsekreterare att de arbetar gällande kontakten mellan biologiska föräldrar 

under tiden barnet är i en anknytningsprocess i ett familjehem? 

2. Vilka brister och förbättringsområden finns det i arbetet med kontakten mellan barnet och 

dess biologiska familj under en familjehemsplacering? 
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Bakgrund 

Familjehem i Sverige 

Av de 32 600 barn och ungdomar som under 2013 i Sverige någon gång varit placerade utanför 

hemmet hade 10 000 av dessa barn hade insatser enligt SoL eller LVU. Den absolut vanligaste 

formen av placering är familjehem i Sverige. Placeringar utanför hemmet är en insats som 

socialtjänsten erbjuder vars mål är att fungera som en temporär lösning fram tills en återförening 

sker med den biologiska familjen (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Återförening ses av socialtjänsten som den huvudsakliga intentionen när syftet med vården i 

familjehem uppnåtts. En begränsning i principen om återförening handlar om överflyttning av 

vårdnaden till familjehemsföräldrar i 6 kap. 8 § Föräldrabalken (1949:381). Bestämmelserna kring 

vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar har som mål att ta barnets bästa i beaktande. Om 

barnet vistats under en lång tid i ett familjehem och skapat en god anknytning till 

familjehemsföräldrarna ska en vårdnadsöverflytt övervägas (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Rättsprocessen 

En familjehemsplacering är en lång rättslig process och det finns lagar och regler socialarbetare 

måste förhålla sig till. 1 kap. 1 § SoL (2001:453) är det övergripande lagrum som handlar om att 

socialtjänsten ska, i enlighet med demokratins och solidaritetens grund främja människors 

ekonomiska och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 1 

kap 2 § SoL (2001:453) handlar om åtgärder som rör barn. Denna lag handlar om att i de beslut 

och åtgärder som rör vård och behandlingsinsatser för barn ska barnets bästa vara den avgörande 

faktorn. Vid en eventuell placering av barn utanför hemmet tillämpas 5 kap. Särskilda bestämmer för 

olika grupper eller 6 kap. Vård utanför det egna hemmet SoL (2001:453). För en placering i enlighet med 

SoL måste föräldrar själva begära placeringen eller lämna samtycke. Vid svårigheter att arbeta fram 

en frivillig lösning kan barn och ungdomar placeras enligt LVU. 

  

I 2 § av LVU (1990:52) uppges det att vård enligt denna lag ska ske på grund av psykisk eller fysisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller om det finns något annat förhållande 

i hemmet som utgör en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan skadas. I 3 § LVU 

står det även att beslut inom detta lagrum kan fattas om barnet själv utsätter sin hälsa eller 

utveckling för risk genom bland annat missbruk av beroendeframkallande medel. Vård till den 

unge kan då ges enligt detta lagrum utan samtycke från den unge om hen är över 15 år eller dess 

vårdnadshavare om den unge är yngre än 15 år. Detta skiljer denna lag från SoL (2001:453) där ett 
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samtycke krävs från vårdnadshavare. Efter att ett beslut om vård har tagits enligt LVU har 

socialtjänsten vissa skyldigheter gällande att följa upp vården. I 13a § 2st av LVU nämns det att 

socialtjänsten ska främst följa upp vården genom att ha regelbundna besök hos den unge, enskilda 

samtal med den unge, samtal med de eller den som har tagit emot den unge i sitt hem samt samtal 

med vårdnadshavare. I 14 § LVU uppges det att socialtjänsten ska observera hur den unges 

utveckling, hälsa, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående 

fungerar. Vid beslut om vård enligt denna lag så meddelar förvaltningsrätten det beslutet från 

ansökan av socialnämnden. 

 

Sociala band och barns syn på vad som innefattar begreppet familj 

Det är svårt att definiera alla aspekter av vad som innefattar begreppet familj och det kan se olika 

ut beroende på vart man bor. Flera studier har gjorts i försök att förstå hur barn och ungdomar 

uppfattar vad en familj är. Vad man kunnat se är att barn och ungdomar har en mer öppensinnad 

och inkluderande syn på vad som är en familj än äldre (Ellingsen, Shemmings & Størksen, 2011). 

Det huvudsakliga kriteriet handlar om tillgång till omsorg, känna sig älskad och får stöd (Anyan & 

Pryor, 2002). Ett yngre barns perspektiv på vad som är familj handlar i stor utsträckning om dess 

funktion istället för genetiska och biologiska kopplingar. Människor som var fysiskt och 

emotionellt tillgängliga samt visade kärlek och stöd var de som barnen uppfattade som familj, och 

därmed särskilt viktiga (Ellingsen et al. 2011). 

  

Återförening med den biologiska familjen 

I en nederländsk studie kartlades hur många barn som återförenas med sin biologiska familj samt 

hur barnens välmående har påverkats av en återförening. Studien innefattar 127 unga barn i 

Nederländerna som placerats i familjehem där det huvudsakliga slutmålet var att återförenas med 

den biologiska familjen, om det inte innebar en hög risk för skada för barnet. Vad studien kom 

fram till var att endast 26 % av familjehemsplacerade barnen återförenas med sina biologiska 

föräldrar. Barn som inte uppvisade någon beteendeproblematik blev i mycket större utsträckning 

återförenade med sina föräldrar. Studien påtalar att detta är en indikation på att en för stor del av 

uppmärksamheten läggs på hur väl familjehems-barnet mår och förbättras istället för hur 

föräldrarnas förmåga att uppfostra sitt barn förbättrats. Studiens slutsats är att arbetet med en 

potentiell återförening är något som föräldrar och socialtjänst måste arbeta för direkt vid en 

placering, annars är chansen för en lyckad återförening väldigt låg. (Vanderfaeillie et al., 2016). 

Andersson, Arvidsson, Rasmusson och Trulsson (2006) rapporterar om en studie där barn med 

missbrukande föräldrar som var placerade i familjehem. I denna studie gjordes en uppföljning med 
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dessa barn när barnen växt upp och blivit unga vuxna. Av 26 barn var det endast ett av barnen 

som hade en en upplevelse av placeringen som gick i linje med målet av placeringen. Detta innebar 

att barnet blev placerat och under placeringstiden lyckades barnets förälder att bli fri från sin 

missbruksproblematik för att sedan återförenas med sitt barn. Detta resultat påvisar hur svårt det 

kan vara i vissa fall att uppnå en återförening när aspekten missbruk är inkluderat. 

  

Sociala band i det professionella mötet 

Sociala band är något som vi alla är beroende av. De kan förstärkas, försvagas eller klippas av helt. 

En person skapar ett socialt band genom att finna delaktighet i den sociala världen. I fall gällande 

sociala band i det professionella mötet så handlar det om att personen ska finna delaktighet i den 

sociala värld som är arbetet med personen. Ett stabilt socialt band kan oftast beskrivas med tillit, 

ömsesidighet och förtroende. Ett stabilt socialt band är därför viktigt för att en bra relation ska 

byggas upp mellan den professionella och klienten (Herz & Johansson, 2015) 

  

Olika personer har olika förmåga att känna delaktighet. Det som påverkar en persons möjlighet att 

känna delaktighet är familjebakgrund, utbildning samt interaktion i andra grupper. Dessa 

komponenter skapar tillsammans vad som kallas kulturellt kapital. En person som har ett visst 

kulturellt kapital kan därför stöta på hinder i möten med personer eller grupper som har ett annat 

kulturellt kapital. I det professionella mötet är det inte ovanligt att klienten och den professionella 

har olika kulturella kapital. När en person har ett mindre kulturellt kapital så är det inte ovanligt att 

den personen drar sig undan (Herz & Johansson, 2015). 

  

I det professionella mötet handlar det inte endast om att klienten är ute efter att få hjälp utan mötet 

påverkas även av det sociala sammanhanget. Detta sker både via den direkta interaktionen och 

relationen mellan parterna och via personers relation till sociala normer och regler. Det är även 

viktigt att inte bortse från de aspekter som ligger utanför själva interaktionens gränser. Maktbalans 

är en aspekt som har stark påverkan i det professionella mötet. I ett professionellt möte är det 

vanligen så att det förekommer en obalans i makt. Den professionella är den person som sitter på 

kunskap om området samt erfarenheter. Maktbalansen väger därför över mot den professionella 

på grund av dessa faktorer. Detta är något som kan påverka relationen mellan parterna (Herz & 

Johansson, 2015). 
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Tidigare forskning 

För att finna tidigare forskning så har forskarna gjort sökningar i databaserna PsycNet, Google 

scholar samt Primo på högskolebibliotekets hemsida. Sökningarna har innefattat ett antal sökord. 

I material som dessa sökningar har genererat så har det funnits relevanta vetenskapliga artiklar som 

sedan redovisas i följande avsnitt. Det har även funnits artiklar med referenser som har relevans 

för forskningsområdet som har använts i följande kapitel. Avsnittet innefattar forskning gällande 

barns relationer och kontakter under en familjehemsplacering och hur dessa påverkar barnet i dess 

identitetsskapande och utveckling. En kvalitativ studie gällande erfarenheterna som ungdomar och 

unga vuxna som nyligen lämnat familjehem har av tiden som boende i ett familjehem redovisas 

också i avsnittet. Forskning gällande sociala band och vad familj innebär för barn samt återförening 

med biologiska föräldrar inkluderas även i detta avsnitt. 

 

Vid sökning av tidigare forskning så framkom det att det fanns begränsat material gällande vikten 

av relationerna för ett barn som är placerade i familjehem. Gällande anknytningsteorin så hade 

majoriteten av materialet ett fokus på barns inskolning på förskola. På grund av brist av tid samt 

begränsat material som blev funnet i sökningarna så blev detta avsnitt begränsat. 

 

Relationer och kontakter till biologiska familjen under en familjehemsplacering 

De barn som bor i familjehem har upplevt en eller flera separationer när barnet har blivit förflyttat 

från sin ursprungliga familj och eventuellt blivit förflyttad från olika familjehem. De kan även ha 

förlorat kärleksfulla men också problematiska relationer. Hur ett barn förhåller sig till 

familjerelationer är av hög relevans i ett barns utveckling och identitetsskapande (Andersson, 

1998). Den egna självbilden barnet har samt kunskap om sin bakgrund är centralt i barns 

identitetsuppbyggnad. Identiteten kan stärkas av att ha trygga band, särskilt till föräldrar. Ålder, 

kön, kultur, religion och funktionshinder är andra saker som skapar självbilden och personens 

föreställning av sig själv och sin kapacitet. Barn som försummats av sina föräldrar riskerar att själva 

ta på sig skulden för föräldrarnas problem och utveckla en sämre självbild. (Socialstyrelsen, 2006). 

Det är av stor vikt för barnet att det finns en stabilitet och att relationen till familjehemmet är 

långvarig. Det är även av en stor vikt att bibehålla kontakten med biologiska föräldrar då det är 

viktigt för ett barn i sitt identitetsskapande. Detta underlättar även för en återförening med de 

biologiska föräldrarna. I Sverige arbetar socialtjänsten främst utifrån att barnet ska återförenas med 

de biologiska föräldrarna. Detta på grund av att barn oftast inte placeras på grund av att relationen 

till föräldrarna är störd eller dålig. Det vanligaste är att föräldrarna bedöms ha brister i sin omsorg 

av barnet (Andersson, 1998). 
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I en svensk studie från 2013 intervjuades 65 ungdomar och unga vuxna som lämnat ett familjehem 

de senaste 3 månaderna till 3 åren om hur de upplevt att familjehemsplaceringen påverkat dem. 

Ett fåtal ungdomar berättar att de hade tillgång till stöd av sina biologiska föräldrar under 

placeringen. Kontakten de hade med sina biologiska föräldrar tenderade att successivt minska ju 

längre de stannade i familjehemmet (Höjer & Sjöblom, 2013). I Storbritannien rapporteras det ofta 

om problem istället för stödjande relationer till ursprungsfamiljen när de flyttar från familjehemmet 

(Stein, 2006). Att kunna på ett organiskt vis växa ut från familjehemmet och in i vuxenlivet är en 

stor utmaning. Denna utmaning förekommer ofta i tidigare forskning som ett av huvudproblemen 

med personer som bott i familjehem. En person som levt en större del av sitt liv i familjehem har 

ofta fler svårigheter att hitta sin plats i det påbörjade vuxenlivet. Personer som växt upp i 

familjehem har en större risk för framtida problem som hemlöshet, hamna i fängelse, tidig 

graviditet, fattigdom och arbetslöshet jämfört med personer som inte är uppväxta i familjehem 

(Höjer & Sjöblom, 2013). 

 

Relationen mellan socialsekreterare och klient 

Ponnert (2007) uppger hur socialsekreterare är lagens förlängda arm ut till medborgarna. Det är 

detta system som i sin tur definierar och skapar en klient. I ett möte mellan socialsekreterare och 

klient så definieras klient av den service och det stöd som finns att erbjudas och inte av de önskemål 

och behov som klienten har. Det är därigenom organisationen som definierar vem som klassas 

som en klient samt vilka aspekter av den personens liv som stödet och servicen ska inrikta sig på. 

Genom detta så skapas rutiner på ett naturligt sätt. De skapas utan att socialsekreterarna behöver 

diskutera rutinerna eller formellt bestämma att detta är de rutiner som det arbetas efter. I 

sammanhang som arbete med personer i arbetslöshet ses inte klienterna som är frånvarande och 

svåra att ge stöd och service som de klienter som är problematiska klienter. De klienter som inte 

genomför en större personlig utveckling utan arbetar hårt och stänger sig ute från omgivningen 

anses vara problematiska klienter på grund av att de inte arbetar med deras personliga utveckling 

(ibid.) 

 

Socialtjänstens arbete grundar sig i att hjälpa personer. Begreppet hjälp är i sig ett positivt laddat 

ord. Inom socialtjänst kan begreppet hjälp vara problematiskt. I möten mellan klient och 

professionell så finns det en så kallad symbolisk makt. Detta innebär att det inte finns en tydlig 

och utpräglad makt utan makten är underliggande och dold i välvilja och hjälp. Genom att hjälpa 

en person försätts den personen i beroendeställning till personen som ger hjälpen. Rollen för den 
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personen som tar emot hjälpen kan ses som ambivalent. I vissa fall så är den hjälp som mottagaren 

får inte den hjälp som personen egentligen vill ha utan det är den hjälp som givaren har möjlighet 

att ge utifrån de ramar och regler som givaren förhåller sig till. Detta kan då påverka relationen 

mellan klient och professionell då den professionella anser att hen ger den hjälp som finns medan 

klienten inte är nöjd med hjälpen då det inte är den hjälp hen ville ha (Ponnert 2007). 
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Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som är grundläggande för analysen av studiens 

resultat. För att få en förståelse i hur socialtjänsten arbetar kring familjehemsplaceringar är det 

viktigt att ha en grundläggande kunskap gällande anknytning. Detta är viktigt då arbetet kring ett 

barn som är aktuell för familjehemsplacering i någon fas av processen kretsar mycket kring barnets 

anknytning, speciellt i början av en placering. För att få en förståelse om ett barns anknytning 

används Broberg Granqvist och Risholm Mothanders (2006) bok vid namn Anknytningsteori. 

Denna bok ger en förklaring av Bowlbys anknytningsteori. Då detta är ett väldigt komplext område 

används även Bowlbys (2010) En trygg bas för att få en vidare förståelse av hur beteendemönster 

samt anknytningar kan se ut på olika vis. 

  

Anknytningsteori 

Anknytning har beskrivits som ett specifikt fall inom en större grupp av känslomässiga band. Det 

som är gemensamt med dessa band är att de: 

1. har varaktighet över tid 

2. riktas mot en specifik individ, som inte är utbytbar 

3. har känslomässig relevans för individen 

4. kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 

5. innebär att personerna upplever obehag vid ofrivillig separation från den andre 

Det finns ett tillägg, som gör att en relation är en anknytningsrelation. Detta tillägg är att den som 

är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin anknytningsperson (Broberg et al. 2006). 

  

Anknytningsutveckling 

Anknytningsutveckling är något som sker under de första levnadsåren i ett barns liv. Under denna 

period anknyter barnet till en eller flera personer, som blir så kallade anknytningspersoner. Denna 

utveckling har fyra faser. De första tre faserna sker under barnets första två levnadsår. Den sista 

fasen sker under barnets förskoleålder (Broberg et al., 2006). 

  

Den första fasen handlar om orientering och signaler, som inte riktas till en specifik person. Denna 

fas utspelar sig under en tidsperiod från födseln och upp till åtta till tolv veckors ålder. Barnets 

beteendesignaler som skickas ut under denna fas leder till ett omvårdande beteende hos de 

personer som uppfattar signalerna. Barnet vet fortfarande inte i denna fas vem eller vilka som 
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kommer bli barnets anknytningsperson. Under denna period lär sig barnet vilka som är barnets 

föräldrar. Under den andra fasen riktar barnet sina signaler till de personerna, som kommer att bli 

barnets kontaktpersoner. Denna fas pågår från att första fasen är över till och med ca 6 till 9 

månader. Barnet visar under denna fas hur hen föredrar kontakt. Det är under denna fas, som en 

typ av interaktion startar. Den tredje fasen innefattar upprätthållande av fysisk närhet till en eller 

ett par specifika personer. Denna fas sker från slutet av föregående fas fram till ca. tre års ålder. 

Då barnet under denna fas lär sig att förflytta sig själv går det att urskilja tecken på selektiv kontakt 

med anknytningspersonen eller anknytningspersonerna. Detta går att märka genom att barnet 

eventuellt kryper efter en förälder när hen lämnar rummet. Under den sista fasen skapas ett 

målkorrigerat partnerskap. Här skapas en överenskommelse mellan barnet och kontaktpersonen 

gällande hur fysisk kontakt och närhet ska uppnås när det är i behov (Broberg et al., 2006). 

  

Beteendemönster och anknytningsbeteende 

I början av ett barns liv tenderar barnens uttryck att rikta sig till flera personer än senare i barnets 

liv. I början kan ett barn exempelvis le mot figurer som har så kallade prickar. Prickar innebär att 

figuren har symboler som indikerar exempelvis näsa eller ögon. Efter några månader utvecklas 

detta till att barnet uttrycker sig endast mot mänskliga ansikten för att sedan utvecklas vidare till 

att reagera på välbekanta ansikten. Konsekvensen av att barnet finner stimuli och ger uttryck till 

välbekanta ansikten istället för till många objekt som tidigare i utvecklingen blir att barnet närmar 

sig de välbekanta objekten och drar sig ifrån de objekt som anses obekanta. Barnet vill vara i 

välbekanta miljöer, troligtvis för att söka skydd i miljön från naturliga faror. Situationen blir 

svårhanterlig för barnet om det är de välbekanta objekten som orsakar faran för barnen 

(Wennerberg, 2010). 

  

En trygg anknytning handlar om att barnet har knutit an till en person och anser denna anknytning 

vara trygg genom att barnet kan finna trygghet, tröst och säkerhet från den personen som barnet 

har knutit an till (Bowlby, 2010). Ett barn som har en trygg anknytning till den person som är 

barnets primära anknytningsperson visar inte tecken på ambivalens eller långt driven 

självständighet. Dessa barn är trygga och självständiga i sin anknytningspersonens närhet men har 

en stark och känslomässig reaktion vid separation från anknytningspersonen (Wennerberg, 2010). 

Detta är något som i praktiken kan observeras då ett barns anknytningsbeteende aktiveras vid till 

exempel smärta, trötthet eller andra scenarier som anses skrämmande. Vid en sådan situation 

varierar barnets beteende beroende på hur intensiv situationen är. När ett anknytningsbeteende 

sker är det anknytningspersonen till barnet, som hjälper barnet i den situationen. Det kan vara allt 



16 
 

från att endast vara synlig för barnet till att barnet behöver närhet och bli hållen för att hantera 

situationen (Bowlby, 2010). 

  

När ett barn har en otrygg anknytning måste barnet anpassa sitt beteende efter 

anknytningspersonen för att kunna bevara relation mellan barnet och anknytningspersonen. Ett 

barn som har en otrygg anknytning får inte behov som självständighet och autonomi tillgodosedda 

utan behov som närhet och relationer överbetonar de behoven. Det finns även en typ av 

anknytning som benämns desorienterad anknytning. Detta innebär att barnet helt misslyckas att 

finna sätt att uttrycka sig gentemot anknytningspersonen och därmed inte lyckas uppnå närhet och 

beskydd. Dessa relationer är genomsyrade av rädsla från barnet. Barnet hamnar i en konflikt mellan 

att närma sig eller dra sig undan anknytningspersonen vilket i sin tur skrämmer barnet. Barn med 

denna typ av anknytning kan bete sig till synes ovanligt och konstigt i stressade situationer. De kan 

exempelvis gå mot anknytningspersonen med ryggen före eller bli stående stilla under en längre 

period utan att röra sig överhuvudtaget. Viktigt att ha i åtanke är att barn även kan knyta an till 

föräldrar som misshandlar barnet eller försummar barnet på annat sätt. Detta är något som ett 

barn måste göra då det är drivet av en relationsinstinkt. Det är därför en desorienterad anknytning 

kan uppstå (Wennerberg, 2010). 

  

Barn med en otrygg anknytning är utsatta för en risk att utveckla en kognitiv störning när barnet 

blir äldre. En del i den otrygga anknytningen är att en förälder eller annan anknytningsperson inte 

kan bemöta barnet på rätt sätt. I vissa fall kan situationer uppstå som är skrämmande för barnet 

som anknytningspersonen sedan inte bemöter på rätt sätt. Ett exempel på detta är att ett barn 

bevittnar våld. Om en anknytningsperson inte lyckas bemöta barnet på rätt sätt gällande detta utan 

är undvikande och talar om det som att det inte har hänt kan detta skapa kognitiva störningar hos 

barnet senare i livet (Bowlby, 2010). 

  

Separation och sorg 

Det är avgörande för ett barns hälsa att ha en kontinuerlig och oavbruten relation till sin mamma 

eller en annan person som är som en mor för barnet, ett så kallad moderssubstitut. Barn utvecklar 

dock flera anknytningar till flera anknytningspersoner under sina första levnadsår. Barn har en 

anknytning som anses vara den primära anknytningen och även den viktigaste. Denna anknytning 

är traditionellt sätt riktad till barnets moder då modern har gjort de största biologiska 

investeringarna hos barnet under sin graviditet och amningsperiod (Wennerberg, 2010). Ett barn 

kan även uttrycka anknytningsmönster och anknytningsbeteende gentemot andra personer än sina 
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anknytningspersoner. Ifall ett barn inte har en anknytningsperson tillgänglig vid situationer som 

triggar barnets anknytningsbeteende kan barnet uttrycka anknytningsbeteende mot ett välbekant 

ansikte som är tillgängligt för barnet. Eftersom detta sker är det svårt att definiera hur många 

anknytningspersoner ett barn kan ha under de första åren i sitt liv (Broberg et al., 2006). 

  

Ett barn kan reagera väldigt starkt på en separation från sin anknytningsperson. Detta gör de 

eftersom det går emot dess instinkt för överlevnad. Anknytningssystemet är då hyperaktivt och 

barnet känner ångest, raseri och förtvivlan. Detta pågår tills dess att barnet själv stänger av sitt 

anknytningssystem. I den sista fasen av denna process av separation och förlust börjar barnet 

återigen att intressera sig för omgivningen och minskar då sina uttryck för ångest, raseri och 

förtvivlan. Detta kan tolkas som att barnet har blivit bekväm i den nya miljön och börjar känna sig 

till rätta. Det finns dock kvarliggande känslor av förtvivlan hos barnet. Detta kan återspeglas då ett 

barn blir återförenat med sin anknytningsperson eftersom barnets anknytningssystem var 

avaktiverat (Broberg et al., 2006) När ett barn separeras från sin mor kan det vid den första tiden 

då barnet träffar sin mor igen agera som att modern är en främling. Efter en tid tillsammans med 

modern börjar barnet istället att söka väldigt mycket närhet hos modern vilket skulle kunna 

benämnas som klängigt. Detta då barnet känner en oro över att modern ska lämna barnet igen. 

Det går alltså att se hur ett barns känslor och beteende mot en mor, såsom att söka närhet och 

söka moderns uppmärksamhet, försvinner efter att barnet har varit separerat från modern en 

period till att sedan återkomma igen (Ibid.). Angående sorg för små barn finns det motsägande 

uppfattningar gällande om ett barn kan uppleva sorg. Vissa forskare menar att barn inte kan 

uppleva sorg på grund av sin bristande psykiska utveckling medan andra forskare menar att barn 

kan uppleva sorg (Bowlby, 2010). 
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Metod 

Förförståelse 

Vi som forskare gick in i denna studie med olika perspektiv. En av oss har ingen tidigare erfarenhet 

med att arbeta på arbetsplatser där familjehemsplacering är en insats som arbetsplatsen arbetar 

med. Den kunskap och förförståelse som finns har tillkommit via litteratur och forskning. Detta 

har gett en bild av studien från ett perspektiv som inte är påverkat av tidigare erfarenheter från 

arbete med placeringar. Detta anser vi som forskare vara en källa till en djupare förståelse då 

litteratur och tidigare forskning är huvudsakliga källan för förförståelse och kunskap. Den andra 

av oss forskare har arbetat med och kring placeringar i familjehem. Detta skapar ett perspektiv 

som även ger en inblick från egna erfarenheter. Det negativa med tidigare erfarenheter är att 

intervjuaren kan ställa ledande frågor som baserar sig på forskarens egna erfarenheter. Detta kan 

påverka respondentens svar på frågor i intervjuerna. För att få ett så bra resultat som möjligt har 

båda forskarna lyssnat på intervjuerna och transkriberat dem. 

 

Urval 

För urvalet av deltagare i studien använde vi oss av ett randomiserat urval. Detta innebär att urvalet 

i studien är slumpmässigt valt utifrån de kriterier som vi har gällande urvalet (Denscombe, 2014). 

Populationen som studien vill undersöka är socialsekreterare som arbetar med barn och placeringar 

i familjehem. Med detta som kriterium lyckades vi göra ett randomiserat urval genom att nå ut till 

1:e socialsekreterare på olika kontor inom socialtjänsten. 1:e socialsekreteraren fick ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som innefattade vad studien handlade om, hur den skulle 

genomföras samt hur forskarna ska hantera den information som framkom i intervjuerna med 

konfidentialitet. 1:e socialsekreterare vidareförmedlade sedan informationsbrevet till de 

socialsekreterare som arbetar inom detta område. De socialsekreterare som sedan var villiga att 

medverka i studien hörde sedan av sig till oss för att sedan göra intervju. Genom denna process 

blir valet av deltagare slumpmässigt. Urvalet har skett i en medelstor kommun i Sverige. Denna 

kommun ansågs lämplig då det finns verksamma arbetare inom socialtjänsten som arbetar med 

den typ av ärende, som studien vill undersöka. Vi har valt att avidentifiera kommunen för att de 

som medverkade i studien ska förbli anonyma. 

 

Genomförande 

I början av undersökningen tog forskarna kontakt med en person, som fungerade som grindvakt 

genom att ge forskarna kontaktuppgifter till arbetsledare inom de sektioner som arbetar med 

familjehemsplaceringar. Forskarna gav då information gällande undersökningen till de olika 
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arbetsledarna, som sedan vidarebefordrade informationen till de arbetare som arbetar med 

området som undersökningen innefattar. De som sedan ville medverka i undersökningen tog då 

kontakt med forskarna för att boka in en tid och plats för intervju. 

 

Det var 8 socialsekreterare som valde att delta i studien, detta ledde till att 8 stycken kvalitativa 

intervjuer genomfördes. Endast en av forskarna deltog under intervjuerna då forskarna delade upp 

intervjuerna och genomförde hälften av intervjuerna var. Samtliga intervjuer ägde rum på 

socialsekreterarens arbetsplats och samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning. Deltagarna 

i intervjuerna innefattade både kvinnor och män och åldern varierade från 32 år upp till 62 år 

gammal. Deltagarna i studien hade varierad erfarenhet gällande området familjehemsplacering. Av 

deltagarna som arbetar i processen innan placeringen är gjord så varierade det både i tid i arbetet 

samt antalet genomförda placeringar. Deltagarna som arbetade efter placeringen hade en varierad 

erfarenhet från aspekten tid i arbetet. 

  

Innan intervjuerna genomfördes hade forskarna skapat en intervjuguide (se bilaga 2). 

Intervjuguiden innefattade ett antal frågor som låg till grund för intervjuernas genomförande. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning, som sedan lagrades och transkriberades. Denscombe 

(2014) uppger att tillförlitligheten i studien ökar vid användning av ljudupptagning då samtalet kan 

analyseras i efterhand. Något som är viktigt att beakta är att kroppsspråk inte går att analysera i 

efterhand då det inte var videoupptagning utan endast ljud. Samtliga intervjuer varade mellan 40–

60 minuter. 

  

Genomförandet av analysen 

Alla intervjuer som genomfördes transkriberades. Forskarna lyssnade på ljudupptagningen från 

intervjuerna och skrev ner vad som sas ord för ord. På grund av tidsbrist har forskarna valt att 

transkribera hälften av intervjuerna var då processen är tidskrävande. Efter att transkriberingen 

var gjord lyssnade forskaren igen på intervjuerna samtidigt som han läste transkriberingen för att 

hitta eventuella fel eller missade uttalanden. 

  

Forskarna kodade sedan materialet. Detta innebär att forskarna satte etiketter på de olika delarna i 

materialet. I början av kodningsprocessen gjorde forskarna en initial kodning. En initial kodning 

är en väldigt detaljerad kodning där etiketter sätts vid nästan varje rad och etiketterna är väldigt 

nära om inte till och med exakt vad intervjudeltagarna säger. Detta ger ett första intryck av 

intervjuernas resultat. Efter att denna kodning var gjord övergick forskarna till den så kallade 
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fokuserade kodningen. Denna kodning kan även kallas för selektiv kodning. I denna fas finner 

forskarna de koder som återkommer mest i intervjuerna samt de koder som ger mest information. 

I denna fas av kodningen utelämnas en hel del koder men många koder går även in i varandra och 

skapar en ny kod. I denna fas sätts de etiketter till koderna närmare vetenskapliga teorier och 

områden snarare än vad personerna själva har sagt (Bryman, 2008). 

  

Koderna som var återkommande och som var mest fyllda med information utgjorde sedan de 

teman som resultatet är grundat på. Ett tema kan ses som mer eller mindre samma sak som en 

kod. Teman kan även ses som mer än en kod och består av en grupp av koder (Bryman, 2008). De 

centrala teman som urskildes ur resultatet var Anknytningsteorins relevans, Kontakt mellan socialtjänst och 

biologisk förälder samt Rättsprocessens svårigheter – Återförening och ”jobba hem barnet”. I denna studie var 

de teman som materialet skapat grundat i flera koder. Sökandet av teman grundar sig i att finna 

koder som är repeterande, lokala uttryck, metaforer, övergångar, likheter och skillnader, språkliga 

kopplingar, saknade data samt teorirelaterat material. Dessa olika komponenter är något som 

forskarna söker efter i sina koder. Dessa koder skapade sedan centrala teman och subteman 

(Bryman, 2008). De centrala teman som urskildes i resultatet kunde delas upp i subteman. Exempel 

på detta är temat Kontakt mellan socialtjänst och biologisk där subteman som relation och samarbete var 

subteman i det centrala temat. 

 

Studiens tillförlitlighet 

För att mäta tillförlitlighet i en kvalitativ studie finns det fyra delkriterier, som styrker en studies 

tillförlitlighet. Dessa fyra delkriterier är: Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt En möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2008). 

  

Trovärdigheten i en studie handlar om att se till att den beskrivning som forskarna har tillgivit är 

acceptabel då det kan finnas många olika beskrivningar av en social verklighet. Med acceptabel 

anses att den ska vara acceptabel för andras ögon och inte endast forskarna själva (Bryman 2008). 

Denna studie kan styrka trovärdigheten genom att påvisa vad intervjudeltagarna har sagt i 

intervjuerna men det resultat och de teman som forskarna kommer fram till. 

  

Överförbarhet är av stor vikt i kvalitativa studier då studien har ett fokus på en mindre grupp och 

den kontextuella aspekten i den gruppen. Studien försöker beakta hur fenomenet påverkar den 

sociala verklighet som studeras. Vid aspekten överförbarhet handlar det om att kunna tillämpa 

detta resultat i en annan kontext eller vid en senare tidpunkt (Bryman 2008). I denna studie har 
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endast intervjuer genomförts i en kommun vilket innebär att det kan skilja sig i åsikter och 

tillvägagångssätt i en annan kommun än den som är inkluderad i studien. Gällande tidsaspekten 

har forskarna gjort intervjuer med personer, som arbetar inom olika delar av processen av 

fenomenet som studeras, vilket gör att tidsaspekten inkluderas i studien. Dock innebär inte detta 

att studien visar resultat på om socialtjänsten arbetat annorlunda förr eller om de kommer att göra 

det i framtiden, vilket är en aspekt som studien går miste om. 

  

Pålitligheten i mätningen av tillförlitligheten av en kvalitativ studie innebär att se till att forskarna har 

gått tillväga på rätt sätt i sitt arbete. Detta innebär att det måste tillföras en fullständig och tillgänglig 

redovisning av arbetet. Andra forskare ska kunna granska utförandet av studien och bedöma 

kvaliteten på valet av procedurer samt genomförandet av dessa (Bryman 2008). Då denna studie 

har redovisat hur forskarna har gått tillväga gällande urval, transkribering, genomförande av 

intervjuer samt genomförande av analysen har de beaktat denna aspekt av tillförlitligheten. 

  

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskarna har utgått från insikten att det inte går att 

uppnå en fullständigt objektiv bild i samhällelig forskning och sedan försökt att säkerställa att de 

har agerat i god tro. Det ska då inte vara uppenbart att forskarna har låtit personliga åsikter och 

värderingar påverka på ett medvetet sätt (Bryman 2008). Då båda forskarna i detta ärende endast 

har ringa eller ingen alls erfarenhet gällande problemet i fråga har de få egna uppfattningar från 

egna erfarenheter. Forskarna har även varit noga med att säkerställa att det som framkommer i 

analysen kan grundas i vetenskap. 

  

Etiska överväganden 

När en studie genomförs finns det några etiska frågor som rör de personer som är direkt 

involverade i studien. Dessa är frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. För att 

säkerställa dessa frågor finns det fyra krav inom svensk forskning. Dessa krav är: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. (Bryman, 2008). 

 

Alla deltagare som medverkade i studien fick ett informationsbrev skickat till sig. I detta 

informationsbrev fanns det information gällande vad studien handlade om samt vad studien skulle 

användas till. I detta brev inkluderades även information gällande anonymitet vilket även 

repeterades innan varje intervju startade för att försäkra deltagarna om att de inte behövde vara 

oroliga för att någon annan skulle få reda på vad de har sagt i intervjun. Innan intervjuerna 

informerades även deltagarna om att ifall de vid någon tidpunkt under intervjun ville avsluta hade 
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de rätt att göra det. Genom att deltagarna fick ett informationsbrev gällande studien 

vidarebefordrat från deras arbetsledare som forskarna kontaktat och sedan själva hörde av sig till 

forskarna för att meddela att de var villiga att delta i studien var det deras egna, frivilliga val att 

delta i studien. 

 

Att arbetsledaren vidarebefordrade informationsbrevet och förfrågan om att medverka i studien 

är en etisk aspekt som forskarna behöver ha i åtanke. Det faktum att deltagarna fick informationen 

via sin arbetsledare kan ha påverkat deltagarna på det sättet att de är vet om att deras arbetsledare 

är medveten om att arbetarna medverkar i en studie kring detta område. Detta kan i sin tur påverka 

deltagarnas respons på frågorna som forskarna ställer genom att deltagarna eventuellt kan ha en 

oro kring att arbetsledaren ska ta del av forskningen. Detta kan ha påverkat deltagarna till att välja 

att inte nämna kritik gällande verksamheten i sig av rädsla för arbetsledarens respons. Forskarna 

ansåg ändå att detta var den mest effektiva metoden för att sprida information om studien samt 

finna deltagare till studien. 

 

Metoddiskussion 

Då studien är en kvalitativ studie så är inte målet med studien att kunna generalisera till andra 

populationer än den undersökta populationen. Studien är genomförd i endast en kommun och 

inom ett specifikt område. Detta gör att studien inte är representativ för hela Sverige. Däremot 

kan denna studie ge en insyn i ämnet i fråga vilket kan ge en ytterligare förståelse gällande 

problematiken som innefattas i ämnet.  

 

Valet av att göra semistrukturerade kan kritiseras då intervjuerna är styrda av intervjuguiden och 

detta kan i sin tur begränsa respondenten i sina svar. Forskarna som genomförde studien valde 

ändå att genomföra semistrukturerade intervjuer då den metoden ansågs av forskarna vara den 

metod som gav bäst resultat då respondenterna fick svara på frågor och vidareutveckla från 

frågorna istället för att endast tala fritt. Respondenterna fick möjlighet att vidareutveckla då 

forskarna ställde flertalet följdfrågor baserade på svaren som respondenterna gav på de frågor som 

intervjuerna baserades på.  
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Resultat och analys 

Resultatet och analysen kommer att utgå från datan, som samlats in genom intervjuer med 

socialsekreterare och familjehemssekreterare. Materialet kommer att kategoriseras utifrån ett flertal 

teman, som tydliggör de olika uppfattningar och ståndpunkter som framförts av 

intervjupersonerna. Vid analys av den selektiva kodningen framkom tre teman, som uppgav 

mycket information samt var återkommande. Dessa teman var Anknytningsteorins relevans, Kontakten 

mellan socialtjänst och biologisk förälder samt Rättsprocessens svårigheter – Återförening och ”jobba hem barnet”. 

  

Anknytningsteorins relevans 

I alla intervjuer som gjordes i denna studie nämnde deltagarna vid olika tillfällen i intervjun 

områden som förknippas med anknytningsteorin. Det fanns olika perspektiv på anknytningen. Det 

talades om anknytningen till familjehemmet, anknytningen till biologiska föräldrarna samt 

anknytningsprocessen. En av deltagarna sa följande: 

  

“...hon hade inte hunnit bygga upp någon liksom trygg relation till sin mamma eller pappa utan hon kommer ju få 

liksom sin trygga anknytning till familjehemmet” 

  

Deltagaren nämner här hur barnet inte hade hunnit genomgå de fyra faserna av utveckling av 

anknytningen (Broberg et al. 2006) vilket troligen innebär att barnet i detta fall är i sina första 

levnadsår då denna utveckling sker under de första levnadsåren hos barnet. Om barnet inte har 

hunnit att knyta an till sin mamma eller pappa så har barnet då inte sina föräldrar som 

anknytningspersoner än. Därför behöver barnet istället genomgå utvecklingen av anknytning till 

familjehemmet som deltagaren nämner. Detta behöver inte betyda att barnet inte träffar sina 

biologiska föräldrar längre. En annan uttrycker sig följande om liknande omständigheter: 

 

“Och då tänker jag att mamman får ju bli som, alltså för ett vanligt barn bli som en släkting som hälsar på någon 

gång ibland. Alltså kanske som om en, vad ska man säga, en moster kanske som hälsar på någon gång ibland…” 

  

Deltagaren nämner i detta citat hur en förälder kan inta en annan roll än den vanliga rollen som 

förälder. Deltagaren nämner att föräldern kan vara mer som en släkting istället för en förälder. 

Detta nämndes då deltagaren reflekterade kring hur umgänget med biologiska föräldrarna borde 

se ut efter det att ett barn har placerats. Om ett barn endast är några månader gammalt så kan 

barnet ge uttryck till flera olika personer. Så länge personen har så kallade prickar. Prickar innebär 
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punkter i ansiktet som till exempel ögon eller näsa. Barnet är alltså inte selektiv gällande vilka 

personer som det ger uttryck till (Wennerberg, 2010). Med detta i åtanke så styrker det att ett barn 

ska ha en fortgående kontakt med biologiska föräldrarna efter att barnet har blivit placerat då 

barnet fortfarande kan ge uttryck till de biologiska föräldrarna under denna period av barnets liv. 

Föräldrarna kan då agera mer som en släkting för barnet då barnet fortfarande kan ge uttryck till 

dem och barnet tar inte skada av att ha biologiska föräldrarna närvarande. Det är viktigt att 

socialsekreterarna arbetar med att deras relation med biologiska föräldrarna är fungerande. Detta 

på grund av att förälderns önskemål gällande att träffa barnet kan skilja sig från vad 

socialsekreteraren anser vara lämpligt i situationen. En god relation kan anses vara gynnsam då den 

symboliska makten kan påverka klientens inställning till umgänget (Ponnert 2007).  

 

En deltagare uppger följande: 

 

“Men när det kommer till familjehem så ser vi det att det kanske inte är så bra att ha mycket umgänge i början 

utan bygga på det sen så att barnet kan få rota sig och komma till i familjehemmet. Det kan bli splittrat om man 

ska ha… åka hem till mamma varje helg eller varannan helg och hinner inte rota sig i där de ska vara.“ 

  

Denna deltagare nämner vikten av att barnet ska få rota sig i det nya hemmet och att en tät kontakt 

med mamma då kan göra att detta blir splittrat. Att om barnet åker hem till mamma varje eller 

varannan helg så hinner barnet inte rota sig i det hem som barnet ska vara i. Efter några månader 

i barnets liv så utvecklar barnet ett mer selektivt anknytningsmönster. Detta innebär att barnet 

riktar sitt anknytningsmönster och sina uttryck till ansikten som är välbekanta för barnet 

(Wennerberg, 2010). Då barnet utvecklar sitt selektiva anknytningsmönster är önskan att barnet 

ser personerna i familjehemmet som välbekanta ansikten eftersom det är dessa personer som ger 

vård till barnet. Barnet behöver då knyta an till dessa personer. Ett barn kan uppge 

anknytningsbeteende mot flertalet personer i början av sitt liv och forskningen har svårt att 

definiera hur många personer som ett barn kan knyta an till (Broberg et al. 2006). Detta gör att 

argument kring att biologiska föräldrar kan vara ett störande moment i anknytningsutveckling svår 

att styrka. Eftersom barn kan påvisa anknytningsmönster mot flertalet personer kan ett barn 

eventuellt knyta an till familjehemmet samtidigt som barnet har en kontinuerlig kontakt med de 

biologiska föräldrarna. 

 

Broberg et al. 2006 ger en beskrivning av hur anknytningens utvecklingen går till. Det är en process 

som sträcker sig över år. Med detta i åtanke så kan det ses som svårt att en biologisk förälder och 
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ett barn inte ska träffas under denna process då det är en långvarig process. Huruvida denna 

process påverkas av att en person som biologisk förälder har en kontinuerlig kontakt under denna 

tid har det inte funnits några svar på under sökandet av forskning kring ämnet.  

  

En deltagare talar om att det är viktigt att barn får en anknytning till familjehemmet i de fall som 

socialsekreteraren ser att det kan bli en så kallad uppväxtplacering. Deltagaren uppger följande: 

 

“Alltså vi, i vissa barn så kan man se ganska, vad vi tänker oss, sen vet man inte vad det blir, men att det ska 

vara en uppväxtsplacering. Då är det viktigt att de får en anknytning i det familjehemmet som man ska ha.” 

  

Ett barn kan ha flera anknytningspersoner under sina första levnadsår. Barn har dock en så kallad 

primär anknytning (Wennerberg, 2010). I ett sådant fall som ovanstående deltagare nämner kan 

det då anses vara viktigt att barnets primära anknytningsperson är en person i familjehemmet då 

socialsekreteraren uppfattar det som att placeringen kommer att vara en långvarig placering. Som 

tidigare nämnt så kan ett barn ha fler personer som det knyter an till. Då en biologisk förälder kan 

vara en anknytningsperson som inte är primär så krävs det att barnet får träffa sin biologiska 

förälder. 

 

Socialstyrelsen (2010) har riktlinjer som säger att målet med insatsen är att barnet ska återförenas 

med biologiska familjen då målet med en placering har uppnåtts. Detta säger då emot det argument 

att socialsekreteraren ser att det ska vara en så kallad uppväxtplacering. Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att om placeringen blir långvarig så kan barnet känna att barnets familj är familjehemmet 

då ett barn senare i livet associerar familj med psykologiskt stöd och personer som visar kärlek 

(Ellingsen, Shemmings, Størksen, 2011). Vid en placering som varar under en längre tid blir de 

personerna som uppnår dessa kriterier förhoppningsvis familjehemmet och då är det viktigt att 

barnet har en anknytning till personerna i familjehemmet. 

 

“Sen när man blir placerad när man är äldre så blir det svårt att ersätta det som har varit… jag tycker, det ser 

olika ut från barn till barn och man måste ta det för vad det är.” 

 

Denna deltagare nämner hur det kan vara svårt att ersätta en anknytning som redan är befintlig 

hos barnet när det talades om anknytning vid familjehemsplaceringar. Detta kan vara svårt då barn 

har en primär anknytning till en biologisk förälder (Wennerberg, 2010). Även om en förälder inte 

har varit en till synes god förälder för barnet så kan barnet ändå ha skaffat sig en anknytning till 
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föräldern. Om ett barn har skaffat sig en otrygg eller desorienterad anknytning så har den ändå 

skaffat sig en anknytning. Barn kan då bete sig på sätt som till synes ses som märkligt (Wennerberg, 

2010). Som socialsekreterare är det därför viktigt att ha en förståelse för att även denna anknytning 

är en anknytning även fast den inte ses som en god anknytning. Deltagaren nämner att det ser olika 

ut från barn till barn och det är viktigt att ha i åtanke. Att det ser olika ut från barn till barn innebär 

dock inte att barn med ett ambivalent anknytningsmönster gentemot en förälder inte är utan 

anknytning mot denna förälder. 

 

Sorg är ett begrepp som forskare har delade meningar om. Vissa forskare uttrycker att barn inte 

kan uppleva sorg medan andra uttrycker att de kan det (Bowlby, 2010). Ett barn som då har en 

anknytning till sin biologiska förälder kan därför, om man har synsättet att barn kan uppleva sorg, 

genomgå en sorg när den blir separerad från sin biologiska förälder. Om ett barn har en anknytning 

till sin biologiska förälder stärker det att barnet blir separerat från sin anknytningsperson.  

 

En annan deltagare nämner följande vid diskussion om att knyta an till familjehemmet samtidigt 

som en anknytning till biologisk förälder är befintlig: 

 

“Jag tänker att kan barnet knyta an, eller har det gjort det innan till sin förälder så har det förmågan att knyta 

an till andra vuxna också.” 

 

Denna deltagare nämner hen tror att barn som har en anknytning till en biologisk förälder har en 

förmåga att knyta an och kan därför även knyta an till andra vuxna likaså. Som tidigare nämnt kan 

ett barn uppvisa anknytningbeteende till flera personer under sin första del i livet (Broberg et al. 

2006). Som deltagaren nämner finns möjligheten för barnet att knyta an till flera personer då den 

kan rikta anknytningsbeteende till flera personer. 

 

En annan deltagare uttrycker sina reflektioner kring hur hen anser att umgänget med biologisk 

förälder ska se ut vid en familjehemsplacering. Hen uttrycker sig följande: 

  

“Men sen har vi våran lagstiftning och där, jag tänker att har barnet varit där 3 år så ska man prova om vårdnaden 

ska flyttas över. Det är ju för att stärka barnets tillhörighet, i familjehemmet. Vilket är bra. Att det skärps upp. 

Vet jag inte i vilken utsträckning man gör det men då tänker man att nu har det gått tre år. Det är en lång tid i 

ett barns liv. Men innan det så tänker jag att man måste ha en tät kontakt med biologiska föräldrarna om det är 

möjligt.” 
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Deltagaren nämner hur hen anser att det är viktigt med en tät kontakt med biologiska föräldrarna 

under den period som en överflytt av vårdnad inte än har prövats. Den täta kontakten med 

biologiska föräldern i början av en placering kan vara nyttig för barn då den eventuellt kan skapa 

en anknytning till föräldern. Eftersom Socialstyrelsen (2010) nämner att målet med placeringen är 

att barnet ska återförenas med sin biologiska förälder kan det anses vara nyttigt att barnet har en 

anknytning till biologiska föräldern. Vid en eventuell återförening är en redan skapad anknytning 

gynnande. Barnet har redan anknytning till föräldern och har funnit sätt att agera och få sina behov 

av stöd och överlevnad besvarade. Vid fall där en återförening kan vara aktuell så är det svårt att 

veta om barnets primära anknytning (Wennerberg, 2010) ska vara till familjehemmet eller till 

biologiska föräldern. Då ett barn inte bor tillsammans med biologisk förälder är det av vikt att 

barnet har sin primära anknytning hos familjehemmet. Samtidigt kan en återförening ske och 

barnet kan då eventuellt leva hos sin biologiska förälder under resten av sin uppväxt. Detta är en 

fråga som socialsekreterare med högst sannolikhet har svårigheter med att hantera då det inte finns 

någon definitiv utgång av placeringen när den görs. 

  

Kontakten mellan socialtjänst och biologisk förälder 

Resultatet av denna studie har påvisat att kontakten mellan socialsekreterare och den biologiska 

föräldern eller föräldrarna har en stor påverkan på arbetet kring familjehemsplaceringar. Kontakten 

mellan dessa parter skapar en relation mellan dem och denna relation är väsentlig för att arbetet 

ska vara välfungerande. Om relationen är av positiv karaktär så gör det att arbetet fungerar bättre 

för socialsekreterarna samtidigt som det blir bättre för barnet. En deltagare talar om kontakten och 

hur det underlättar för komplikationer i placeringen. Deltagaren uppger följande: 

 

“Jag tänker om uppföljare som har kontakt med barnet som också behöver stämma av mycket med biologiska 

föräldern. För jag tänker att då kan man förebygga en hel del om det blir sammanbrott eller missförstånd eller “nu 

måste jag, nu måste mitt barn komma hem” och så där. Har man inte haft kontakt så är det oftast svårare, eller 

relation tänker jag nog mycket. Annars kan man säga liksom nej men du, vet du, du har ju ett fortsatt missbruk, 

då kan inte “Lisa” komma hem. Men har man inte, har man ingen relation eller så, då vet man ju inte. Då blir 

det mycket svårare.” 

 

Denna deltagare nämner hur relationen mellan biologisk förälder och socialsekreterare spelar en 

stor roll i hur arbetet fungerar. Som deltagaren nämner så underlättar en relation i arbetet då 

socialsekreteraren och klienten kan ha en tydligare dialog. Deltagaren nämner hur biologiska 
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föräldern kan ha en syn av att hen ska få hem barnet nu medan socialsekreteraren har en annan 

syn på situationen. Ponnert (2007) nämner hur en klient i ett möte inte definieras av de önskemål 

och behov som klient har. Klienten definieras av den service och det stöd som finns att erbjuda. I 

detta fall som deltagaren nämner så går det att se skillnader i önskemålet som biologiska föräldern 

har gentemot den service och det stöd som är tillgängligt i situationen. I detta fall är den adekvata 

hjälpen som barnet kan få i familjehemmet medans biologiska föräldern, som även den är klient i 

ärendet, vill ha hem barnet till sig.  

 

I sådana tillfällen när det finns intressekonflikter då parternas åsikter ser annorlunda ut så är en 

relation mellan parterna givande då detta kan underlätta kommunikationen. En del i att få denna 

relation att skapas är genom att inkludera den biologiska föräldern så att hen känner sig delaktig 

(Herz & Johansson, 2015). Detta kan åstadkommas i socialsekreterarens arbete genom att ha en 

öppen kommunikation och inkludera biologiska föräldern i vad som sker i de olika processerna 

samt vara tydlig med varför det sker. En annan deltagare talar om vikten av detta. Hen uppger 

följande: 

  

“Nej men jag tänker, att mycket, har vi lyckats skapa en liksom allians, ett samarbete med föräldrarna så att de 

själva förstår varför vi tänker att ett barn inte kan bo hemma.” 

  

Deltagaren nämner att det är viktigt att det skapas en allians. Detta samarbete gör i sin tur att 

föräldern kan förstå varför socialsekreteraren tänker att barnet inte kan bo hemma. I fall där barnet 

har placerats enligt LVU (1990:52) har socialsekreteraren bestämt att barnet ska placeras utan den 

biologiska förälderns samtycke. Detta kan påverka relationen då ett sådant beslut påvisar den 

obalans i makt som finns i relationer mellan klient och socialsekreterare (Herz & Johansson, 2015). 

Om en socialsekreterare arbetar med att inkludera biologiska föräldern finns det möjlighet att 

jämna ut den inverkan som obalansen har på relationen mellan parterna. Detta då biologiska 

föräldern kan känna en delaktighet i processen samt känner hur socialsekreteraren arbetar för 

familjens bästa. 

 

En deltagare talar om hur förälderns inställning kan påverka barnet och dess upplevelse av 

placeringen på ett negativt sätt. Hen uppger följande: 

  

“När föräldrar inte samarbetar, tycker och påverkar barnet så blir det… alltså det kan vara att barnet inte 

liksom… det blir en lojalitetskonflikt lite. Så det blir svårt att rota sig i det nya familjehemmet. Så det bästa är 
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liksom att få med föräldrarna så att de inte talar illa utan är positiva till det för då brukar det även bli det bättre 

för barnet.” 

Deltagaren talar om hur en negativ syn på placeringen kan påverka barnet och i sin tur ge skapa 

en lojalitetskonflikt hos barnet. Det finns vissa komponenter för att barn ska identifiera sin familj. 

En av dessa komponenter är att barnet känner sig älskat (Anyan & Pryor, 2002). Denna komponent 

kan påverkas av att en biologisk förälder talar illa om familjehemmet genom att säga saker som 

barnet kan associera med att familjehemmet inte älskar barnet. Samtidigt så tillgodoser eventuellt 

familjehemmet andra komponenter. Som till exempel omsorg vilket är en annan viktig komponent 

i barns identifierande av familj (Anyan & Pryor, 2002). 

 

Deltagaren nämner hur barnet kan bli slitet mellan biologiska föräldrarna och familjehemmet och 

hur detta kan påverka barnets process i att knyta an till familjehemmet. Det går att spekulera kring 

att detta skapar en desorienterad anknytning hos barnet. Barnet skulle kunna hamna i en konflikt 

i att närma sig familjehemsföräldrarna eller dra sig undan. Om detta skulle ske kan det anses som 

skadligt för barnet då en sådan anknytning är genomsyrad av rädsla hos barnet (Wennerberg, 2010). 

 

En deltagare nämner att det finns olikheter i hur de olika grupperna arbetar med den biologiska 

föräldern. Deltagaren uttrycker hur socialsekreterarna som arbetar som utredare arbetar mer med 

de biologiska föräldrarna än vad socialsekreterarna som arbetar som arbetar som uppföljare och 

familjehemssekreterare. Deltagaren uppger följande: 

 

“Jag tror generellt att vi barnhandläggare är så vana vid att ha väldigt mycket kontakt med biolog föräldrarna för 

att liksom, vi jobbar ju med barn som bor hemma och då är det en naturlig del i vårt arbete att hela tiden kolla av 

med föräldrarna, alltså att göra dem jätte delaktiga. Men det blir ju ofta glapp tror jag när det väl blir en 

familjehemsplacering. Och det kommer över till den andra gruppen, för jag upplever nog att dom, det är nog olika i 

olika fall men jag tror att dom tar inte biolog-föräldrarnas perspektiv på samma sätt utan dom (...) jag tror att vi 

tänker in biolog-föräldrarna mer än vad dom gör” 

 

Deltagaren nämner hur barnhandläggare arbetar med att göra biologiska föräldern delaktig. 

Delaktighet är, som tidigare nämnt, en viktig del i att skapa en relation mellan den professionella 

och klienten (Herz & Johansson 2015). Genom att barnhandläggare arbetar med delaktigheten kan 

de skapa en god relation med biologiska föräldrar. Som deltagaren nämner tror hen inte att 

socialsekreterarna i den andra gruppen arbetar lika mycket med den biologiska föräldern. Detta 

kan göra att en relation mellan professionell och klient blir hämmad då klienten inte känner sig 
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delaktig. Utan en relation mellan parterna kan det göra att maktobalansen som existerar mellan 

parterna (Herz & Johansson, 2015) blir tydlig. Detta genom att det inte finns en relation vilket 

underlättar kommunikationen. 

 

Även en annan deltagare uppger svårigheter med att det är två separata grupper. Deltagaren uppger 

följande: 

 

“Sen kontakt med biologiska föräldern, det tror jag varierar mycket mellan vilken socialsekreterare det är. Vilken 

relation och kontakt man får. Och jag tror att många gånger är det svårare när vi är uppdelade. För i utredningen 

då har man ju en relation, man vet vad som sagts och hela det här. Och sen ska de byta. Och då har, då är det lätt 

att det tappar fart.”  

 

Deltagaren nämner hur barnhandläggare skapar en relation under utredningstiden då 

socialsekreteraren har varit delaktig och vet vad som har sagts. Deltagaren nämner hur det är lätt 

att det tappar fart efter det att den nya gruppen tar över. Detta kan bero på att klienten inte känner 

delaktighet efter placeringen vilket påverkar relationen (Herz & Johansson, 2015). Detta på grund 

av, som föregående deltagare nämner, att socialsekreterarna som arbetar efter placeringen inte 

arbetar lika aktivt med biologiska föräldern som de som utreder. Det kan även bero på att den 

biologiska förälderns önskemål och behov inte kan bli tillgodosedda av den service och det stöd 

som socialsekreteraren är möjlig att ge föräldern efter det att barnet har blivit placerat. 

 

Deltagaren nämner att kontakten med socialtjänsten ofta sinar ut och inte blir lika intensiv som 

den har varit efter det att barnet har placerats. Då socialtjänsten i många fall är ansvariga för 

umgänget med barn och förälder så tappar även barnet sitt umgänge med föräldern när föräldern 

inte längre har kontakt med socialtjänsten. Höjer och Sjöbloms (2013) studie påvisar att barn 

successivt tappar kontakten med sina biologiska föräldrar ju längre tid det går på placeringen. Detta 

går då att lägga ihop med det faktum att socialsekreterare nämner att även de tappar kontakten 

med biologiska föräldern. 

 

Föräldern kan även dra sig undan efter det att barnet har placerats vilket påverkar kontakten mellan 

parterna. En deltagare nämner hur detta hände med en av hennes klienter. Deltagaren uppger 

följande: 
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“Men sen tror också det kan vara så att föräldrarna själva tar ett steg tillbaka också. För jag vet ju ehm, det 

ärendet som jag placerade. Hon ringde väldigt ofta om själva placeringen, i placeringen sökte hon kontakt men som 

jag förstår det som så söker hon själv inte lika mycket kontakt längre med uppföljaren som har tagit över, och det 

kan ju bero på att hon fått ett nytt barn också. Men jag tror att det kanske blir naturligt också att föräldrarna tar 

ett steg tillbaka när allt är helt klart och när barnet är permanent.” 

 

Som deltagaren nämner så har denna förälder fått ett nytt barn vilket kan vara anledningen till 

varför föräldern drog sig tillbaka. Från informationen som framgår så har denna förälder troligtvis 

det nya barnet i sitt hem och det har inte placerats. Detta tyder på att det inte har framkommit att 

föräldern inte har en god nog föräldraförmåga då det nya barnet troligtvis är boende hos sin 

biologiska mamma. Ponnert (2007) nämner hur problematiska klienter i arbete kring arbetslöshet 

inte innefattar de personer som fortsätter att vara i arbetslöshet utan de klienter som arbetar hårt 

men samtidigt inte gör en personlig utveckling utan stänger sig inne anses vara de problematiska 

klienterna. Inom detta område så kan denna mamma anses vara en sådan klient som anses 

problematisk då hon har tagit avstånd från kontakten gällande sitt barn som är placerat. Samtidigt 

som hon tar avstånd är det troligt att hon utvecklat en bättre föräldraförmåga då hon troligtvis har 

ansvaret över sitt nya barn. Detta synsätt kan vara problematiskt för socialsekreterarna då denna 

mamma har en god nog föräldraförmåga men samtidigt inte har samma kontakt med sitt placerade 

barn. I detta fall så kan det anses som nyttigt för barnet att få träffa sin biologiska mamma mer 

regelbundet då mamman har en god nog föräldraförmåga i dagens läge. I ett sådant läge så är det 

viktigt att biologiska mamman har en känsla av delaktighet och kan skapa en relation med 

socialsekreteraren då detta gör att de kan skapa en relation (Herz & Johansson, 2015). Den 

relationen kan i sin tur ge mamman mer umgänge med sitt barn om det är ett önskemål från 

mamman. Detta då relationen kan göra att socialsekreteraren känner en trygghet i att mammans 

föräldraförmåga är god nog. 

  

 

Rättsprocessens svårigheter - återförening och “jobba hem barnet”? 

Ett genomgående tema i analysen av materialet är att socialtjänsten mål och riktlinjer kan krocka 

med andra lagrum och riktlinjer. I en familjehemsplacering finns det flera olika parter som 

samverkar med varandra. Dessa är familjehemmet, socialtjänsten, barnet, biologiska 

föräldrar/vårdnadshavare och andra potentiella parter eller personer i parternas nätverk. Ett 

exempel på detta är som är förekommande i flertalet intervjuer är konceptet att “jobba hem 

barnet”. Det betyder att socialtjänsten ska arbeta för att barnet ska kunna få återförenas med sin 
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familj. Detta kan i sig skapa komplikationer i socialarbetarens arbete då man dels ska jobba för 

återförening samtidigt som barnets bästa ska vara prioritet. En deltagare problematiserar detta 

genom följande uttalande: 

  

“Den lag vi har och förhålla oss till pratar ju om att barn och biologiska föräldrar ska få möjlighet att bo ihop i så 

stor utsträckning som möjligt. Men min uppfattning är att om vi tror att barn någon gång kommer kunna bo med 

sina biologiska föräldrar så ska de inte placeras i familjehem.” 

  

Deltagaren reflekterar här kring hur hen tycker att man ska förhålla sig till en placering. Att som 

barn behöva behöva flytta från sina biologiska föräldrar till ett familjehem är en omfattande 

process som inte är lätt för barnet. En tolkning av citatet är att skadan redan är skedd. En placering 

i familjehem är något socialtjänsten ser som det sista slutsteget i processen om inga tidigare 

förebyggande insatser har bidragit till en dräglig levnadsstandard för barnet där dess fysiska och 

psykiska välmående kan tillgodoses. Deltagaren tar upp att föräldrar, domstolar och andra 

verksamma inom socialt arbete ibland har en uppfattning att det oftast är bäst för barnet och 

familjen att barnet flyttar hem efter en tid, men deltagaren menar på det motsatta. Samma deltagare 

nämner ett fåtal undantag som handlar om när exempelvis en tonåring behöver en begränsad 

period utanför hemmet omkring sex till tolv månader där en återförening förmodligen är det bästa 

för ungdomen. En analys av vad deltagaren nämner är att socialarbetarens fokus skiftar när en 

familjehemsplacering är bestämd. Det handlar inte längre om att arbeta nära föräldrar i ett försök 

att få till en familjesituation som anses bra för barnet utan fokus är istället på att barnet ska knyta 

an till den nya familjen i familjehemmet. Deltagarens tilltro till de biologiska föräldrarna när en 

familjehemsinsats verkställts kan ses som tämligen låg utifrån citatet ovan. 

 

“Och då kan de ju bli så, ja men här är det lite risk att barnet flyttar tillbaka, då tar man, glesare umgängen 

vilket gör att man försvårar ännu mer för barnet att flytta tillbaka. Och då tänker, då försvårar man den processen, 

som ju egentligen ska jobba för. Jag tänker att lagstiftningen är utformad så att vi ska jobba för att så långt som 

möjligt förhindra att barnen skiljs från sina föräldrar. Och när de har gjort det, och vi placerar någonstans då ska 

vi jobba hela tiden för att barnen ska kunna flytta tillbaka. vi ska pröva det regelbundet, om barnet kan flytta 

tillbaka. Jag tänker att, lagstiftningen utformas så, det är så vi ska jobba. Men det blir lätt att det blir tvärtom i 

vårt praktiska arbete, att vi förhindrar den tillbakagångsprocessen.” 

 

I citatet ovan resonerar deltagaren över varför det ibland blir så att verksamma inom socialtjänsten 

i deras praktiska arbete vänder sig emot de riktlinjer, lagstiftning och praxis som gäller på 
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arbetsplatsen. Detta går att härleda till socialarbetarens uppgift i att barnets bästa särskilt beaktas i 

enlighet med 1 § 1 kap. Socialtjänstlagen (2001:453). Lagrummet om barnets bästa är ett lagrum 

som kräver en subjektiv tolkning av socialarbetaren vilket i sin tur betyder att vad socialtjänsten, 

eller den enskilda socialarbetaren tolkar som barnets bästa kan skilja från person till person och 

mellan arbetsplatser. Barnets bästa är något som frekvent nämndes av deltagarna i denna studien 

och något som en stor tonvikt lades på. Subjektiva tolkningen av lagrummet barnets bästa kan i 

sin tur skapa ett skav med andra lagrum som i vissa fall kan i direkt motsättning till tolkningen som 

vissa deltagare gjort i specifika fall gällande barnets bästa. Socialstyrelsen pratar om placeringar 

utanför hemmet som en insats som erbjuds av socialtjänsten vars mål är att vara en temporär 

lösning fram tills en återförening med den biologiska familjen sker (Socialstyrelsen, 2014). En 

annan begränsning gällande återförening är överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar i 

6 kap. 8 § Föräldrabalken (1949:381). Lagrummet handlar om att när ett barn vistats under en 

längre period i ett familjehem så ska en vårdnadsöverflytt övervägas. Principen om återförening är 

även något som omnämns av Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Socialarbetarens uppgift i arbetet med familjehemsplacering och potentiell återförening blir således 

komplex och det lämnas ett stort utrymme för tolkning av lagrum, dess innehåll och vilket lagrum 

som placeras högst upp i den hierarkiska prioriteringslistan.  

 

En tredje deltagare pratar om att inte flytta barnen mer i följande citat: 

 

“Men jag skulle säga att placerar man barn under fyra till fem års ålder i familjehem så tänker jag att man inte 

ska flytta barnen mer. “ 

  

“För placerar man ett barn som är fyra månader så kan inte det barnet flytta hem igen. Utan tänker man att 

barnet någon gång ska flytta hem till sina biologiska föräldrar så kan vi inte placera barnet. För då kräver vi av 

barnet att den ska skapa sig anknytningsrelationer till familjehem sen säger vi att ni inte får ha kvar. Det tycker 

jag är väldigt elakt mot barn.” 

 

Deltagaren kommer fram till en liknande slutsats som citat från andra deltagare illustrerat ovan 

men kopplar här även in anknytningsteorin i resonemanget. Deltagaren är inne på samma spår 

som tidigare deltagare att placeringen inte borde ske från första början och att hela idén med en 

återförening inte är helt och hållet verklighetsförankrat när det kommer till socialarbetarens 

praktiska arbete. Här kan man se deltagaren intar ett barnperspektiv och försöker reflektera över 
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vad som är bäst för barnet. Även fast samtliga deltagare i studien uttryckt vikten av att ha kontakt 

med sina biologiska föräldrar på ett eller annat sätt går det att se att socialarbetaren lägger mer 

fokus på barnet och dess förhoppningsvis trygga anknytning till familjehemsföräldrarna.  

 

Den vanligaste orsaken till placeringar utanför hemmet är att föräldrarna bedöms ha brister i sin 

omsorg av barnet och där spelar även anknytningen mellan barn och förälder in (Andersson, 1998). 

Det är därför inte orimligt att anta att en stor del barn som placeras i familjehem har en otrygg 

eller ambivalent anknytning till den ena eller båda föräldrarna.  Om barnet i familjehemmet skapar 

en trygg anknytning till familjehemsföräldrarna och sedan återförenas med biologiska föräldrarna 

kan det skapa en stark känslomässig reaktion hos barnet. En återförening med biologiska föräldrar 

innebär också en separation från familjehemsföräldrarna som barnet knutit an till. Ett barn med 

en trygg anknytning till en person går att observera vid separation från anknytningspersonen. Detta 

visar sig i form av en stark och känslomässig reaktion (Wennerberg, 2010). Deltagarnas fokus ligger 

inte på återförening utan istället på vad som anses vara det bästa möjliga för barnet. En 

exemplifiering av detta ger en annan deltagare med orden:  

 

“...ibland kan jag tycka att föräldrar har för mycket rättigheter. I vissa fall som jag prata om, man har barnet haft 

det väldigt traumatiskt då tänker jag att man har antagligen försökt tragglat och tragglat innan man ens gör en 

placering. Och då kan jag tycka lite att föräldrarna förbrukat lite sin rätt att… att liksom få rätt till sina barn. 

Då har man skadat tillräckligt och jag tycker att barnen ska skyddas tills att barnen är så stora att de själva 

uttrycker det dom vill.” 

  

En annan deltagare talar om det på ett liknande sätt: 

  

“Och då krockar det med att man samtidigt ska jobba med signs of safety som handlar om att barnet ska vara 

kvar, eller jobba hem barnet. Ehh… Och det är en konflikt tycker jag i hela organisationen, eller för att min 

uppfattning är ju att eftersom vi alltid jobbar med nätverk, vi har jobbat med signs of safety i åratal. Så när vi väl 

placerar barn, då ska vi inte jobba hem dom igen. För det har vi provat i så många år innan. Förstår du hur jag 

menar?” 

  

Deltagarna i ovanstående två citat reflekterar kring processen innan en placering, hur omfattande 

den är och att man försökt allt man kunnat en lång tid innan. Deltagarna upplever att jobba efter 

en återförening när placeringen väl är gjord är motsägande, för att det enda man försökt tiden 

innan är att jobba för att barnen ska kunna få bo kvar - till att istället jobba för att barnet ska flytta 
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hem. Deltagarna är negativt inställda till att en återförening är möjlig, i de flesta fall, och att fokus 

istället borde vara på barnets nya familjehem och barnets välmående.  

  

Flera av deltagarna såg förbättringsområden i socialtjänstens arbete i hur biologiska föräldrar kan 

få stöd när deras barn blivit placerade utanför hemmet. En deltagare säger: 

 

“Jag tänker det med grupper… med föräldrar som vars barn då har blivit omhändertagna att ha samtalsgrupper i 

samma mån som vi har samtalsgrupper med familjehemsföräldrar. Att få ihop föräldrar där det kan vara givande 

för dem att få prata om sin livssituation att de får möjlighet att i grupp prata om vad de har för förväntningar på 

framtiden och förändringsmöjligheter” 

  

En annan deltagare nämner också att hen ser ett förbättringsområde och ger förslag på en liknande 

insats:  

  

“Där behöver vi ju kunna erbjuda något, jag antar behöver vi något mer utrymme eller någon som kan fokusera på 

stödet för föräldrarna” 

  

En annan deltagare säger vid frågan om stöd till föräldrar efter en placering följande: 

  

“Vi skulle verkligen behöva kunna erbjuda någonting. Just på grund att det är en otroligt jobbig process, när man 

fått sitt barn placerat. Sen ett stöd som finns är ju att man fortfarande får ha kontakt med en handläggare som 

hjälper till i kontakten så. Men det kanske inte är så riktat stöd till förälder utan mer fokuserat på barnet” 

  

Deltagarna uppmärksammar att en familjehemsplacering är en jobbig process för föräldrarna och 

att de var positivt inställda till stöd för föräldrar efter att deras barn blivit placerade. Inga av 

deltagarna nämner att detta stöd skulle verka på ett sätt att hjälpa föräldrarna att återförenas med 

sitt barn utan mer som ett sätt att finna sig i situationen. En förklaring på detta skulle kunna vara 

att deltagarna känner att de redan försökt allt för att hjälpa föräldrarna att bli fullgoda föräldrar 

och att en insats med fokus för återförening inte vore kostnadseffektiv.  

  

I intervjumaterialet går det att se att flera deltagare nämnde att domstolarnas kompetens är en 

viktig faktor under familjehemsplaceringar. En familjehemsplacering av ett barn kan göras enligt 

SoL (2001:453) och är således frivillig. Detta innebär att föräldrarna till barnet kan när de vill sätta 

sig emot socialtjänstens beslut om en familjehemsplacering. Vid behov, ifall socialtjänsten anser 
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att barnet vara i hög risk att utsättas för brister i omsorgen, psykisk/fysisk misshandel eller på 

annat sätt risk för barnets utveckling och hälsa kan socialtjänsten ansöka om ett omhändertagande 

enligt LVU (1990:52). För LVU krävs inget samtycke från föräldrar krävs för att ett förslag på 

insats för barnet ska träda i kraft. En av deltagarna säger följande kring rättsprocessen: 

 

“Och när barn är små, så har socialtjänsten ett ansvar att försöka föra barnets talan men om det blir en rättsprocess. 

Då har ju socialtjänsten ett ombud, barnet ett ombud, biologisk förälder ett ombud. Barnets ombud har ju inte 

nödvändigtvis någon annan kompetens än den juridiska kompetensen och inte hur man ska tänka kring barns 

relationer och anknytning och så.” 

  

“...domstolarna kanske inte heller alltid har kompetens kring barn och barns relationer. Så det är ju väldigt viktigt 

hur socialtjänsten skriver sina utredningar och pratar om hur det blir för barnet.” 

  

 Deltagaren tar fasta på att domstolar inte alltid har all information om barnet och dess relation till 

föräldrar och andra inblandade, utan ska se till att det går juridiskt rätt till. En annan deltagare 

pratar om ett liknande dilemma och tar upp ett talande exempel om när det blivit skav i processen 

 

“Jag tror att dels att rätten inte har tillräcklig kunskap om till exempel anknytning, vikten av det här 

känslomässiga. Liksom hur viktigt det är. De ser mer till rätt… alltså rätt och fel. Och då tycker de att okej, hon 

har haft ett missbruk men hon har ordnat upp sitt liv, hon har fått jobb, hon har kontakt med sina föräldrar som 

kan avlasta henne, allt destruktivt från hennes tidigare liv är borta, och då är det ju klart att hon har rätt att få 

tillbaka sitt barn. Jag tycker att rätten ser mer till föräldrars rätt än vad de ser till barns rätt.” 

  

“Och där var det ju också så att mamman i rätten så typ, satt hon och sa ja men barnet kommer få ha kontakt 

med familjehemmet, och jag ska minsann se till att funkar med det här och det här. Fast socialtjänsten visste att 

hon hatar dom, hon kommer aldrig göra det här. Men rätten kunde inte se det. Hon spelade korten rätt liksom. 

Men jag kan ju känna så här, hade dom i det fallet, socialtjänsten skulle ha kallat in en jurist. Det gjorde dom 

inte där, dom har ingen egen jurist på det sättet.” 

  

“...socialtjänsten la väl mer tid på själva utredning mer så där. Själva förhandlingar är också jätteviktigt.” 

  

I det första stycket går det att se en liknande tankebana till vad deltagarna innan berättat angående 

domstolens kompetens. I de övriga citaten berättar deltagaren om en faktisk händelse där ett barn 

fick flytta hem till sin biologiska mamma även fast socialtjänsten var väldigt säkra på att det inte 
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skulle vara bra för barnet. Deltagaren förklarar att socialtjänsten lagt mycket tid på utredningen 

och även satt inne på mycket information och tidigare historik kring relationen mellan barnet, 

familjehemmet och föräldern som inte kom fram under rättegången. Deltagaren nämner att hon 

önskar att socialtjänsten hade haft en jurist på plats och kunnat visa deras sida av historien på ett 

bättre sätt under rättegången. Deltagaren förstår varför domstolen dömde för föräldern men ansåg 

det vara väldigt olyckligt. Fortsättningsvis förklarar deltagaren att barnet fick omhändertas kort 

efter att beslutet tagits då barnets mamma inte lyckades försörja barnet på ett adekvat sätt. 

Deltagaren berättar att det inte var förvånande för dem utifrån den bakgrundsinformationen de 

hade om föräldern 

 

Det är en komplex situation när socialtjänsten hamnar i en rättsprocess där en förälder motsätter 

sig socialtjänstens beslut om att barnet ska vara placerat i ett familjehem. Detta innebär att en 

instans som är utanför socialtjänsten och socialstyrelsen är med och beslutar om vad som ska ske. 

Socialarbetarens uppgift i en rättsprocess är att förmedla socialtjänstens beslut om placering på ett 

så detaljerat sätt som möjligt med starka argument om varför en återförening inte bör ske. Det är 

socialtjänstens uppgift att relevant information framkommer samt vittnesmål som kan styrka deras 

beslut om familjehemsplaceringen. Det illustrerade exemplet av deltagaren ovan visar på en känsla 

av maktlöshet inför lagen. En känsla av att ha mer erfarenhet inom det specifika ärendet men att 

domstolar ändå väljer att vara på förälderns sida. Genom en analys av situation har tre punkter 

framkommit i ett sätt att förklara varför domstolen dömde i fördel för föräldern. Socialtjänsten 

har brustit i förhandlingen i rättssalen, relevant information som skulle styrka deras beslut har inte 

framkommit på ett adekvat sätt. Domstolens tillit till socialtjänsten bedömning är låg. Domstolarna 

kompetens gällande anknytning, barnets utvecklingsfaser och hur den faktiska relationen mellan 

socialtjänst, förälder och barn ser ut. 

 

Hade domstolen haft en högre tillit till socialtjänstens bedömning och att socialtjänstens utredning 

samtidigt är solid hade ett misstag som detta möjligtvis kunnat förhindras. Socialtjänsten bör lägga 

mer krut på att förhandlingarna i en rättegång går rätt till och att all bakgrundshistorik och dylikt 

framkommer under förhandlingen. Risken är annars att det slutar som en deltagare visade på, att 

barnet fick flytta hem till sin förälder för att en kort tid senare flytta tillbaka till familjehemmet. Ett 

barn behöver stabilitet och struktur för att utvecklas på ett bra sätt (Andersson, 1998). 

 

För att sammanfatta detta tema ansåg majoriteten av deltagarna att barnet inte borde flytta hem 

igen, särskilt om det handlar om ett ungt barn eller bebis. Rationaliteten bakom detta är att alla 
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potentiella insatser för att underlätta för föräldrarna och familjen ska vara testade fram tills att en 

familjehemsplacering ses som sista utväg. Föräldrarnas förmåga att försörja barnet på ett 

acceptabelt sätt ska vara utrett. Socialtjänsten kan ibland, i sitt praktiska arbete, vända sig emot de 

riktlinjer, lagstiftning och praxis som gäller på arbetsplatsen. En deltagare pratade om hur de ibland 

ser till att barns umgänge med biologiska föräldrar blir begränsat. Detta förklaras med att 

socialtjänsten i vissa fall inte anser att barnet kommer få flytta hem och därav är en tät kontakt 

mellan barn och föräldrar inte lämplig, särskilt inte om föräldern är i ett pågående missbruk eller 

på annat sätt inte utövar ett gott inflytande. Socialarbetare vill att barnet ska få tid att knyta an till 

sin nya familj och må bra där. 

 

Samtliga deltagare i studien ansåg de biologiska föräldrarna vara viktiga för barnet, inte minst i 

barnets identitetsskapande. Deltagarna menar att socialtjänsten är måna om att inkludera de 

biologiska föräldrarna i barnets liv för att barnet ska veta sitt ursprung. Flera deltagare har nämnt 

att barn kan fantisera om sina föräldrar eller ställa upp orealistiska bilder av hur deras föräldrar är 

och var, vilket kan göra processen extra komplicerad. Barn som blivit försummade av sina föräldrar 

är särskilt sårbara för att skapa en sämre självbild (Socialstyrelsen, 2006). Det är därför viktigt att 

barnet känner till sina föräldrar, sin bakgrund och kultur man kommer ifrån för att bygga upp en 

självbild som är realistisk och god. 

 

Socialtjänsten kan ibland, i sitt praktiska arbete, vända sig emot de riktlinjer, lagstiftning och praxis 

som gäller på arbetsplatsen. En deltagare pratade om hur de ibland ser till att barns umgänge med 

biologiska föräldrar blir begränsat. Detta förklaras med att socialtjänsten i vissa fall inte anser att 

barnet kommer få flytta hem och därav är en tät kontakt mellan barn och föräldrar inte lämplig, 

särskilt inte om föräldern är i ett pågående missbruk eller på annat sätt inte utövar ett gott 

inflytande. Socialtjänsten vill att barnet ska få tid att knyta an till sin nya familj och må bra där. 

Förhoppningen är att barnet inte ska känna en kris med lojaliteter mellan familjehemmet 

 

Flera deltagare var positivt inställda till en framtida stödinsats för föräldrar vars barn blivit 

placerade i familjehem. 

 

Socialtjänsten kan i vissa fall hamna i en rättsprocess där en förälder motsätter sig socialtjänsten 

beslut om att barnet ska vara placerat i familjehem. Detta innebär att en instans som är utanför 

socialtjänsten och socialstyrelsen är med och beslutar vad som ska ske. Deltagarna som pratade 
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om det påvisar en känsla av maktlöshet inför lagen. En känsla av att ha mer erfarenhet inom 

ärendet men att domstolar ändå väljer att vara på förälderns sida.  
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Diskussion 

Sammanfattningsvis går det att se hur de olika områdena som deltagarna anser vara viktiga 

komponenter i arbetet påverkar varandra. Det går att se hur deltagarnas syn på rättsprocessen är 

påverkad av anknytningsteorin och dess relevans i arbetet. Deltagarna uttrycker hur de anser att 

de som arbetar inom rättsväsendet inte har lika god kunskap gällande ett barns utveckling som 

deltagarna själva har. Till följd av detta så anser de att de har för lite inflytande i rättsprocessen och 

att rättsväsendet lägger för stor vikt vid föräldrarnas perspektiv istället för barnets utveckling. 

  

Kontakten mellan socialtjänst och biologisk förälder har en tydlig inverkan på barnets anknytning 

då denna kontakt kan förebygga sammanbrott och sämre förhållanden för barnet. Med en god 

kontakt och relation kan socialsekreterarna enklare samarbeta med biologisk förälder. Detta kan i 

sin tur göra att relationen mellan socialsekreterare och kliet blir en god relation då klienten känner 

en delaktighet i arbetet (Hertz & Johansson 2015). Till följd av detta samarbete kan en biologisk 

förälder få förståelse för varför barnet är placerat och att det är vad socialtjänsten anser vara bäst 

för barnet. Detta leder till att föräldern kan ta en roll som inte är den primära anknytningen hos 

barnet, vilket hjälper barnet att tydligare finna sin primära anknytning hos familjehemmet. Om ett 

gott band mellan socialtjänst och biologisk förälder skapas, ger det även en tillit mellan parterna, 

vilket i sin tur gör att den biologiska föräldern är bekvämare med att ha sitt barn i ett familjehem. 

Detta ger barnet utrymme att skapa ett tryggt anknytningsbeteende till en trygg anknytningsperson. 

Genom att undvika att ett barn får en otrygg anknytning minskar det risken för att ett barn 

utvecklar en kognitiv störning då en otrygg anknytning kan skapa en kognitiv störning (Bowlby, 

2010). 

  

En god relation kan även främja rättsprocessen. Om föräldern känner sig trygg och har en tillit till 

socialtjänst och familjehem kan det göra att en förälder inte försöker att få tillbaka sitt barn till sitt 

eget hem i en situation där det inte anses från socialtjänsten vara hållbart. Även vid en sådan 

situation så ger en god relation socialtjänsten möjlighet att ha en närmare bedömning av förälderns 

föräldraförmåga och förhållanden hemma i sin utredning, vilken rätten sedan tar hänsyn till. Om 

det är en relation där kontakten inte fungerar så får socialtjänsten eventuellt inte insyn i hur 

föräldern har det, vilket gör det svårt att ge en ingående beskrivning av detta. En faktor som spelar 

en stor roll i att skapa ett socialt band i en relation är tillit (Herz & Johansson, 2015). Om klienten 

inte känner tillit till socialsekreteraren kan det bli så att klienten inte ger socialsekreteraren en insyn 

i klientens vardag. 
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En aspekt som är viktig att ha i åtanke är att kontakten ofta är hämmad av intressekonflikter. En 

förälder kan ofta ha en åsikt gällande sin och barnets situation som skiljer sig från socialtjänstens 

åsikt. Då detta skiljer sig kan en förälder anse att de ska ha sitt barn i sitt hem medan socialtjänsten 

har åsikten att detta inte möjligt. Detta kan påverka skapandet av en god relation mellan socialtjänst 

och biologisk förälder då föräldern inte känner en delaktighet i arbetet eftersom förälderns vilja 

inte går igenom. Som tidigare nämnt är delaktigheten en viktig aspekt i skapandet av en god relation 

mellan den professionella och klienten (Hertz & Johansson 2015). Den symboliska makten 

(Ponnert, 2007) som finns i mötet mellan den professionella och klienten blir även den tydlig i en 

sådan situation då klientens vilja att ha hjälp av den professionella inte blir bemött då den 

professionella har en annan åsikt gällande vad hjälpen innebär. 

  

Slutsatsen av denna studie visar att socialtjänstens arbete kring barns utveckling i familjehem 

grundar sig i anknytningsteorin. Deltagarna har uttryckt att de tycker att det är viktigt att barn får 

knyta an till familjehemmet samtidigt som den biologiska sidan av barnets familj inte blir 

bortglömd då ett barns kontakt med de biologiska föräldrarna är viktig del i barnets 

identitetsskapande (Andersson, 1998). En utmaning för deltagarna var att arbeta med relationen 

mellan socialtjänst och biologisk förälder. Deltagarna nämner hur en del av denna utmaning är att 

föräldern får en ny socialsekreterare efter det att barnet har placerats. Detta på grund av att en ny 

socialsekreterare blir ansvarig för processen efter placeringen. Den relation som klienten och 

socialsekreteraren har byggt upp bryts då och klienten blir tvungen att skapa en ny relation. En 

annan utmaning som socialtjänsten ser är att få tillräckligt inflytande i rättsprocessen. Som studien 

har påvisat kan dessa olika komponenter i arbetet bindas samman med varandra och skapar ett 

komplext arbete. Socialtjänsten är en stor organisation som har tydliga rollfördelningar vilket gör 

det möjligt att arbeta med förbättring på de områdena som deltagarna tycker är viktiga samtidigt 

som de olika rollerna samtidigt splittrar arbetet då de olika arbetarna är inkluderade i olika grupper. 

Det går även att se hur de olika grupperna resonerar olika kring anknytning samt kontakten med 

biologisk förälder. De socialsekreterare som arbetar som utredare resonerar mycket kring att 

biologisk förälder borde vara inkluderad även fast barnet knyter an till familjehemmet. 

Socialsekreterarna som är aktiva i arbetet efter placeringen har större fokus på att barnet ska knyta 

an till familjehemmet och hur en tät kontakt med biologisk förälder kan ses som ett störande 

moment i den processen. Det går att göra paralleller mellan gruppernas olika syn på detta med 

deras syn på kontakten mellan socialsekreterare och biologisk förälder. Utredande 

socialsekreterarna uttrycker hur de arbetar tätt med biologiska föräldern medan de tror att andra 
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gruppen inte arbetar lika tätt. Socialsekreterarna som är aktiva efter placeringen uttrycker till mesta 

dels de svårigheter som finns i kontakten med biologiska föräldrar. 
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Bilagor 

  

Bilaga 1 Informationsbrev 

  

Informationsbrev gällande medverkan i intervju för c-uppsats. 

  

Information och förfrågan om medverkan i studie om socialtjänstens arbete gällande 

bibehållande av kontakt med biologisk förälder vid familjehemsplacering. 

Den här studien genomförs av två studenter på Jönköping University som går den sjätte 

terminen på socionomprogrammet. Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse för 

hur socialtjänsten arbetar med kontakt med biologisk förälder. Då ett barn troligen har knutit 

an till en eller flera personer och därigenom skapat en anknytningsperson så vill vi se till hur 

socialtjänsten arbetar med att bibehålla kontakten till kontaktpersonen/kontaktpersonerna. 

Genom denna studie så hoppas vi på att skapa en förståelse för vad socialtjänsten har för 

insatser samt vad som fungerar men även de delar som anses bristande i arbetet med 

biologisk förälder. 

  

Studien vill ha ett professionellt perspektiv, det vill säga hur personal på socialtjänsten 

hanterar situationer gällande kontakt med biologisk förälder vid familjehemsplaceringar. 

  

Vad innebär detta för dig som deltagare? 

För dig som väljer att delta i denna studie så innebär detta att medverka vid ett 

intervjutillfälle. Vid denna intervju så kommer vi som genomför studien att besöka dig på din 

arbetsplats eller annan lokal som du som deltagare anser vara passande för att genomföra 

intervjun. Vid intervjutillfället så kommer vi att ha en konversation gällande socialtjänstens 

arbete. Intervjuerna planeras att ta ca 1 timme. 

  

Den information som du som deltagare bidrar med kommer att behandlas med 

konfidentialitet och sekretess. Du som deltagare kommer att avidentifieras i arbetet. 

Materialet från intervjuerna kommer endast vara tillgänglig för oss som genomför studien och 

ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet. 

  

  

Om du har några frågor om studien så är du välkommen att höra av dig till någon av oss som 

genomför studien. 

  

Genom denna information så frågar vi dig om du vill delta i vår studie. Om du samtycker så 

är du välkommen att skicka ett e-mejl till någon av nedanstående adresser. 

  

  

Isak Boström, student socionomprogrammet, isaakbostrm@gmail.com 

Alexander Koivisto, student socionomprogrammet, alexanderjkoivisto@gmail.com 
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Bilaga 2, intervjuguide 

  

Intervjuguide 

  

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

3. Har du varit delaktig i processen gällande familjehemsplaceringar? 

  

Gällande kontakt med biologisk förälder 

1. Hur anser du att kontakten mellan ett barn och dess biologiska förälder/föräldrar ska 

se ut? (mängd, kommunikation, ansvar) 

2. Hur anser du att socialsekreterare och familjehemssekreterare förhåller sig till 

kontakten med biologisk förälder/föräldrar? (allmänna bestämmelser, personliga 

upplevelser, anknytningsperson) 

3. På vilket sätt arbetar ni på socialtjänsten med att se till att kontakten med biologisk 

förälder/föräldrar fungerar? (insatser, önskemål, fall till fall). 

4. Vad anser du vara de största utmaningar man möts av vid en familjehemsplacering? 

5. Vad finns det för positiva delar i relationen mellan de biologiska föräldrarna och 

familjehemsföräldrarna? 

6. Ser du några brister i socialtjänstens arbete med kontakten mellan barn och biologisk 

förälder/föräldrarna. 

7. Hur viktigt anser du att det är att barnet har en god och kontinuerlig kontakt med 

biologisk förälder/föräldrar? 

8. Finns det fall där kontakten mellan barnet och biologiska föräldern bryts helt, i så fall 

varför? 

9. Vad anser du kunna vara negativa konsekvenser med att kontakten bryts helt? 

10. Vilket stöd får biologiska föräldrar som har barn placerade i familjehem? 

11. Vilket stöd får familjehem gällande kontakten mellan barnet och biologiska föräldrar? 

12. Vilka metoder och teorier jobbar ni efter vid familjehemsplaceringar? 

13. Har du något ytterligare att tillägga? 

 


