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SAMMANFATTNING 

Umgängesfrågan är en komplex del i arbetet med familjehemsplaceringar. Syftet med denna 

uppsats är att skapa förståelse för hur socialarbetarna ser på sitt handlingsutrymme i 

umgängesfrågan och vilka hinder och möjligheter de beskriver påverkar umgänget. Studiens 

analysmaterial består av nio stycken kvalitativa intervjuer med socialarbetare där de delar med 

sig av sina upplevelser kring umgängesfrågan utifrån sin professionella roll. Den insamlade 

empirin analyserades utifrån begreppet gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme och 

barnperspektivet. Resultatet redogör fem framträdande teman i intervjuerna som 

sammankopplas med uppsatsen frågeställningar. Resultatet av studien visade att 

socialarbetarna utgår från ett barnperspektiv där barnets bästa är i fokus men att de genom 

lagstiftningen inte alltid endast kan fokusera på barnet utan måste samtidigt förhålla sig till 

andra påverkande aktörer, främst föräldrar men även familjehemmet. Resultatet visade också 

att ett barnperspektiv inte alltid kan utgå från barnets bästa i stunden utan att eventuella 

framtida konsekvenser också måste tas hänsyn till. Platsen för umgänge lyftes av 

socialarbetarna fram som viktig och en brist i kommunen de arbetar i är avsaknad av lokal att 

ha umgängena i. Biologiska föräldrar och familjehemmet kan både möjliggöra och hindra 

umgänget beroende på deras inställning och beteende. Resultatet visade också att samarbete 

och ett tredelat föräldraskap mellan biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar och socialtjänst 

möjliggör umgänge. Uppsatsen avslutas med ett diskuterande avsnitt, där det är beskrivet hur 

teori och resultat sammanförs i uppsatsen och att resultatet till största del har stöd i tidigare 

forskning.  
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1 INLEDNING 

Ett rådande paradigm inom svensk familjehemsvård är att barn har rätt till sina biologiska 

föräldrar och att under en familjehemsplacering ska umgänge mellan barn och föräldrar främjas 

(Westberg & Tillander, 2010). Lundström och Sallnäs (2009) beskriver i en studie om 

samhällsvårdade ungdomars kontakt med föräldrar och syskon att umgänge med biologiska 

föräldrar ökar barns välbefinnande, minskar beteendeproblem och stärker identitetsutveckling. 

Forskningen har emellertid ifrågasatts utifrån sin metod och urval (ibid.). Det framkommer att 

det inte med säkerhet kan bevisas att dessa faktorer kommer från att barnen har kontakt med 

sina föräldrar. Mot bakgrund av detta är socialarbetarens bedömning av umgänge i det enskilda 

fallet mer avgörande än vad lagen visar. Lagen föreskriver att socialnämnden ska främja 

umgänge och att det i undantagsfall kan ske en begränsning av umgänge. Då forskning inte är 

entydig att det är barnets bästa att träffa sina föräldrar blir socialarbetarens handlingsutrymme 

mer avgörande.  Socialarbetaren har inte bara lagen att förhålla sig till utan dennes 

professionella erfarenheter och klientens enskilda behov vägs in i bedömningen för att 

utgången ska bli så bra som möjligt. Handlingsutrymme är myntat av Lipsky (1980) och 

kommer presenteras längre fram i uppsatsen. 

I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 9 beskrivs det att barn har 

rätt till sina föräldrar och inte tvärtom. Socialarbetarens bedömning ska baseras på barnets rätt 

att träffa sina föräldrar och inte föräldrars har rätt att träffa sina barn. Denna uppsats kommer 

att ta upp ovanstående dilemma där socialarbetarna använder sig av barnperspektivet eftersom 

barnet är dennes klient samtidigt som de brottas med andra aktörer och bristande resurser som 

påverkar umgänget.  

 

1.1 BAKGRUND 

Umgänge mellan placerade barn och dess föräldrar är en vedertagen princip inom svensk och 

internationell rätt. I barnkonventionen artikel 9.3 anges att konventionsstaterna ska respektera 

rätten för ett barn som är skilt från sina föräldrar att regelbundet upprätta ett personligt 

förhållande till och direkt kontakt med dessa. Denna rätt kan dock begränsas om det strider mot 

barnets bästa. I svensk rätt är det socialnämnden som ansvarar för att barnets behov av umgänge 

med föräldrarna tillgodoses.  
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Vid frivilliga placeringar, när barn placeras enligt socialtjänstlagen (2001:453) (hädanefter 

benämnt SoL), har inte socialnämnden möjlighet att ensam bestämma kring umgänge, utan de 

biologiska föräldrarnas inställning spelar roll i utformningen av umgänget. Finns det inte ett 

samförstånd kring umgänge finns det i princip inte förutsättningar för en frivillig placering. 

Det kan då i vissa fall finnas skäl till en placering enligt lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (hädanefter benämnt LVU) (Socialstyrelsen, 2013). Under en 

placering enligt LVU har socialnämnden samma skyldigheter och rättigheter som 

vårdnadshavaren. Socialnämnden har fortfarande ett ansvar för att den unges behov av 

umgänge så långt som möjligt tillgodoses. Umgänget får inte begränsas mer än vad som är 

nödvändigt för att genomföra vården.  

Barnets möjligheter att påverka umgänge med sina biologiska föräldrar är beroende av dess 

ålder. Barn som är över femton behöver ge samtycke till umgänge. Yngre barn har rätt att 

komma till tals och få sina synpunkter beaktade enligt 11 kap. 10 § SoL. Vad som är barnets 

bästa ska vara avgörande vid beslut kring umgänge enligt 1 kap. 2 § SoL. I barnets bästa ingår 

barnets åsikter och inställning (Socialstyrelsen, 2013). I propositionen "Stärkt skydd för barn i 

utsatta situationer m.m." (Prop. 2002/03:53 s.105) beskrivs skyldigheten att enligt LVU om 

möjligt ta reda på den unges inställning och respektera densamma vid beslutsfattandet. Detta 

gäller i alla beslut som sker med stöd av LVU.  

Socialnämnden har också ett särskilt ansvar för de föräldrar som inte själva gör tillräckligt stora 

ansträngningar för att få träffa sina barn. Socialnämnden ska vid behov erbjuda stöd av 

personlig eller ekonomisk art för att möjliggöra att ett umgänge sker, utifrån barns behov av 

umgänge (Socialstyrelsen, 2013). Hur umgänget ska utformas, hur ofta och under vilka former, 

ska bedömas individuellt och kan behöva variera över tid (ibid.).  

Om socialnämnden inte kan komma överens med biologiska föräldrar kring umgänge kan en 

umgängesbegränsning göras enligt 14 § andra stycket 1 LVU. Socialnämnden får inte utan 

starka skäl besluta om begränsningar i umgänget och detta ska endast ske om föräldrarna griper 

in i vården på ett obehörigt sätt. Umgängesbegränsningen innebär att socialnämnden ensamt 

kan begränsa umgängets omfattning, bestämma var umgänget ska ske och om det ska ske i 

närvaro av en utomstående person. Det kan också beslutas om ett totalt umgängesförbud, där 

umgänget förbjuds för en tidsbegränsad period eller tills vidare. Enligt socialstyrelsens 

allmänna råd bör umgängesbegränsningen ske mycket restriktivt och endast pågå en kortare 

tid. Umgängesförbudet ska omprövas minst var tredje månad (Socialstyrelsen, 2013).  
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Socialnämnden i kommunen har långtgående skyldigheter i umgängesfrågor som de inte alltid 

lever upp till. Bland annat rapporterades det om kritik från inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) riktad mot två socialnämnder när dessa brustit i sitt ansvar att tillgodose umgänge. Detta 

på grund av att det tagit alldeles för lång tid att utreda och därmed har umgänget blivit bristande 

samt att umgänget var för begränsat (HD.se, 2017; Sverigesradio.se, 2017). Kritik har även 

framkommit att barnets vilja inte lyfts fram tillräckligt och att både handläggare och domstolar 

kan sätta biologiska föräldrar och andra aktörers intressen framför "barnets rätt till en trygg 

uppväxt" och barnets bästa (DN.se, 2014).  

De som arbetar inom socialtjänsten med att bedöma vad som är bäst för barnet vid frågor om 

umgänge har således en svår uppgift. Det är många faktorer att ta hänsyn till men där 

socialarbetarna ska se till att barnet kommer i första rummet. Socialtjänsten har ofta en stor 

omsättning på personal, är underbemannade, har alldeles för lite tid att lägga på varje klient 

och besitter inte alltid har tillräcklig kunskap att tackla svåra frågor (Vision, 2017). 

 

1.2 SYFTE SAMT FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att utifrån socialarbetarnas erfarenheter belysa centrala aspekter i 

bedömning och genomförande av umgänge. Till vår hjälp har vi följande frågeställningar: 

• Hur skildrar socialarbetarna sitt handlingsutrymme vid planering och utförande av 

umgänge?  

• Hur beskriver socialarbetarna de möjligheter respektive hinder som finns för att utforma ett 

umgänge?  

 

1.3 UPPSATSENS DISPOSITION  

Uppsatsen inleds med att presentera tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet. 

Vidare kommer ett kapitel om gräsrotsbyråkrati och barnperspektivet som är uppsatsens valda 

teorier. Därefter följer ett metodkapitel innehållande forskningsansats, material, analysmetod, 

studiens validitet och reliabilitet och etiska överväganden. Sedan presenteras studiens resultat 

och analys. Avslutningsvis redogörs en avslutande diskussion där studiens frågeställningar 

besvaras och resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. 

Diskussionen avslutas med vad denna studie bidrar med samt implikationer för vidare 

forskning och praktik.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för nuvarande forskningsläge inom ämnet umgänge mellan 

familjehemsplacerade barn och dess biologiska föräldrar. Inledningsvis presenteras 

sökprocessen efter relevant material. Vidare presenteras forskning utifrån teman som 

framkommit från de olika vetenskapliga artiklarna, dessa är: barnets bästa och barnets 

rättigheter, barnets relation till närstående, socialarbetarnas roll i umgängen, biologiska 

föräldrars roll vid umgänge och placering och genomförande av umgänge och familjehemmets 

roll. 

 

2.1 SÖKPROCESSEN  

De vetenskapliga artiklar som presenteras i detta kapitel har sökts fram genom Uppsala 

universitets biblioteksdatabas (ub.uu.se), DIVA och Google Scholar. De sökord som har 

använts var för sig och tillsammans i olika kombinationer är: umgänge, familjehem, 

barnperspektiv, barns och barns bästa, biologiska föräldrar. För att finna internationell 

forskning har sökorden varit: visitation rights, foster care, social workers. I alla sökningar fanns 

kravet att artikeln var peer reviewed och att artikeln skulle vara sammanlänkad med uppsatsens 

syfte. Vi har även hittat artiklar genom olika artiklars referenslista.  

 

2.2 BARNETS BÄSTA OCH BARNETS RÄTTIGHETER I RELATION TILL 

SOCIALTJÄNSTENS BARNAVÅRD 

Tankar om barnets rättigheter har sin grund runt 1920-talet och Sverige tillsammans med 

Storbritannien gick i bräschen för utvecklingen om ökat inflytande för barn. Från början 

innefattade barnets rättigheter det mest grundläggande behov så som skydd mot utnyttjande 

men kom sedan att utvecklas allt mer och slutligen bli till barnkonventionen (Hammarberg, 

2006). Tankar om barns rättigheter och barns bästa är idag centrala i både socialtjänst och 

rättsväsendet. Begreppet är dock inte helt oproblematiskt och det finns många utgångspunkter 

i forskning av begreppet. Bland annat pekar Andersson och Hollander (1996) på att begreppet 

är töjbart och det finns en avsaknad av en specifik betydelse i begreppet barnets bästa, något 

som har kritiserats. Vidare finns det även forskning som pekar på att socialtjänsten inte följer 

barnets bästa i den utsträckning som det funnits förhoppning om från svenska myndigheters 

sida (Andersson & Aronsson, 2001). Ofta är det flera olika aktörer (barnet, föräldrar, andra 
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släktingar, beslutsfattare) som är med i tolkningen vilket gör att ett beslut kan bli problematisk. 

Ett exempel beskrivs av Ponnert (2007) som menar att socialarbetare lägger ner mycket tid av 

utredningsarbetet på att få till stånd ett samarbete med barnets föräldrar. Detta ses som ett 

säkrare sätt att skydda barnen än att ansöka om tvångsvård, även om det är föräldrarna som 

barnet behöver skyddas från. Risken med detta arbetssätt är att samarbetet med barnets 

föräldrar kommer före barnets skyddsbehov. I beslutsprocessen pekar Hollander (2001) på att 

socionomer har stort handlingsutrymme och ska utgå ifrån en helhetssyn för att avgöra vad är 

barnets bästa och ibland kan detta betyda att socialarbetaren, i och med detta går emot vad 

barnet själv vill i förmån för ”barnets bästa”.  

 

2.3 BARNETS RELATION TILL NÄRSTÅENDE  

Under tidiga 1900-talet var den dominerande uppfattningen inom familjehemsvård att 

biologiska föräldrar var utbytbara och att familjehemsföräldrarna kunde tillgodose barnets alla 

behov. Men bland annat Barn-i-kris-projektet under 1980-talet med Bengt Börjeson som 

initiativtagare förändrades bilden av detta. Barn-i-kris-projektet pekade på vikten av relationen 

mellan barn och dess biologiska föräldrar och att relation mellan barnet och de föräldrarna är 

viktig för barnets egen identitetsutveckling (Westberg & Tilander, 2010). Westerberg och 

Tilander (2010) menar att det idag är en självklarhet inom den svenska familjehemsvården att 

ett relationsorienterat synsätt ska användas Ett relationsorienterat synsätt innebär att 

familjehemsvården är utformad utifrån att det placerade barnet ska veta om sitt ursprung och 

ska kunna hålla kontakt med sin biologiska familj. Fanshel och Shinn (1978) beskriver att detta 

relationsorienterade synsätt betonar vikten av den tidiga anknytningen och införlivningen av 

föräldrarna som objekt, oavsett hur föräldrarna är i sin föräldraroll. Detta leder till att 

föräldrarna i de allra flesta fall inte kan ersättas av andra vuxna (Lundström och Sallnäs, 2009). 

 

2.4 SOCIALARBETARNAS ROLL I UMGÄNGEN 

Socialtjänstlagen är utformad så att beslutsfattandet ska vara flexibelt utifrån individen 

samtidigt som den ställer krav på ett fullgott rättsskydd. Detta medför utrymme för individuella 

lösningar från socialarbetaren. Begreppet barnets bästa ska förstås i barnets kontext och 

enskilda sammanhang (Mattson, 2006). Ett tillägg till detta är att socialarbetarna också behöver 

resonera kring de eventuella framtida konsekvenserna för barnet i och med beslutfattandet och 

även ta med dessa i bedömningen (Johansson, 2011). 
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Socialstyrelsen (2013) beskriver att socialnämnden, indirekt socialarbetaren, bär ansvaret för 

att umgänget planeras och genomförs. Vidare pekar socialstyrelsen på att varje umgänge ska 

individanpassas och utformas utifrån den rådande situationen, likt all annan verksamhet enligt 

SoL (Socialstyrelsen, 2013). Boyle (2017) och Sen och Broadhurst (2011) betonar vikten av 

att socialarbetaren noga undersöker i vilka fall ett umgänge kan anses passande och under vilka 

former. Umgänget ska anpassas utifrån det enskilda barnet och inte utifrån utgångspunkten att 

umgänge är bra i alla situationer. Det är av stor vikt att socialarbetarna som arbetar med 

umgänge har kontinuerlig enskild kontakt med barnen så att barnet får möjlighet att kunna 

uttrycka sina tankar utan påverkan från andra vuxna (Westberg & Tilander, 2010). Trots att 

barnet har knutit an till sina föräldrar kan ett umgänge vara negativt om de biologiska 

föräldrarna har utsatt barnet för psykisk, fysiskt eller sexuellt våld. Ett negativt umgänge kan 

vara skadligt för barnet och även skada stabiliteten i en placering (Sen & Broadhurst, 2011). 

Westberg och Tilander (2010) menar att det finns placerade barn som ifrågasätter varför de 

behövde träffa sina föräldrar, exempelvis när föräldern har en psykisk sjukdom. Vidare pekar 

Lundström och Sallnäs (2009) i sin studie på att en mindre grupp ungdomar inte vill eller kan 

ha kontakt med sina biologiska föräldrar.  

Nesmith (2014) och Sen och Broadhurst (2011) beskriver i sin forskning att socialarbetarens 

engagemang i de biologiska föräldrarna spelar roll. Att socialarbetaren anstränger sig för att få 

till ett umgänge ökar chansen med fyra gånger att umgänget faktiskt blir av. Exempel på dessa 

ansträngningar är exempelvis att socialarbetaren ringer till de biologiska föräldrarna, att denne 

hjälper till med tider och platser för umgänget och försöker finna lösningar till problem som 

kan uppkomma. Vidare pekar Sen och Broadhurst (2011) på att om umgängestillfällena är 

välplanerade och har en god kvalitet kommer dessa ha en positiv påverkan på barnet. Goda 

umgängen ökar möjligheten för barnen att kunna flytta hem till sina föräldrar och ökar även 

placeringens stabilitet. Socialarbetare kan också ha en viktig roll i att stödja relationen mellan 

familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Nesmith, Patton, Christophersen och Smart 

(2015) beskriver att relationen förbättras genom att både familjehemsföräldrar och biologiska 

föräldrar får känna sig delaktiga, exempelvis genom att båda parter bjuds in till möten. Att 

socialarbetaren tillsammans med föräldrarna planerar, diskuterar förväntningar och regler inför 

ett umgänge kan förenkla relationen mellan dem. Nesmith (2014) visar i sin studie hur de som 

arbetar med socialt arbete inte ser sig ha det största ansvaret för ett umgänge. Socialarbetarna 

menade att andra var ytterst ansvariga för att umgänget skulle bli av men detta resulterade i att 

det inte fanns någon som hade det yttersta ansvaret.  
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Som inledningsvis nämndes finns det långtgående rättigheter för barnet att träffa sina föräldrar 

eller närstående. I detta, menar Ponnert (2011), uppstår ett dilemma där å ena sidan moraliska, 

samhälleliga och personliga tankar (från socialarbetarens sida) väger in och pekar på att barnets 

"typiska" behov är att träffa sina föräldrar. Å andra sidan finns socialarbetarnas 

handlingsutrymme som väger in för att en individuell bedömning behövs för att se om det är 

passande att barnet träffar sina föräldrar. Möjligheten till detta förhållandevis stora 

handlingsutrymme möjliggörs bland annat av SoL:s ramlagsliknande karaktär och det 

maktövertag som socialarbetaren besitter gentemot klienten (ibid.).  

 

2.5 BIOLOGISKA FÖRÄLDRARNAS ROLL VID UMGÄNGE OCH PLACERING 

Dawson och Berry (2002) menar att ett problem hos biologiska föräldrar kan vara att de 

inkonsekvent eller inte alls deltar under umgängestillfällen. Det finns beskrivet ett flertal 

förklaringar till varför detta sker, exempelvis att det uppstår problem i och med planeringen av 

eller transporten till umgänget, att föräldern inte är nykter och därför blir nekad till umgänget 

eller att föräldern har en rädsla för de känslor som kan uppkomma vid ett umgänge.  

Vid en familjehemsplacering finns det risk att det problematiska leverne hos den biologiska 

föräldern som ledde till placeringen förvärras för denne. Att klara av att ha umgänge med sina 

barn och samtidigt acceptera att träffa barnet på någon annans villkor samt att detta eventuellt 

sker i barnets nya hem, familjehemmet, kan vara svårt för en förälder (Höjer, 2001). Detta 

bidrar till problem i planering och genomförande av umgänge. Barnen och föräldrarna kan ha 

olika föreställningar kring umgänget och olika behov av det (ibid.).  

Loar (1998) pekar på risken att socialarbetare tar de biologiska föräldrarnas kunskap i hur de 

ska bete sig vid umgängen för givet. Det kan vara svårt för föräldrarna att veta hur de ska leka 

och ha roligt tillsammans med sina barn under umgängen. Det är därför, enligt Loar (ibid.), av 

stor vikt för de professionella att uppmärksamma om föräldern behöver vägledning i den nya 

situation som uppkommer för att upprätthålla ett fortsatt umgänge. 

Westberg och Tilander (2010) menar att barns identitetsskapande har underlättats om de har 

haft kontakt med de biologiska föräldrarna vid en familjehemsplacering. Även Boyle (2017) 

menar att kontakten med den biologiska familjen minskar de negativa konsekvenserna av att 

barnet känner sig kluven till sin roll i de bägge familjerna. Att ha kvar sina föräldrar som viktiga 

anknytningspersoner och samtidigt kunna knyta an till familjehemmet ökar barnens välmående 
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och minskar lojalitetskonflikter eller störning i beteende hos barnet (Andersson, 2008). 

Westberg och Tilander (2010) beskriver att barnen har uppgett att godkännande från de 

biologiska föräldrarna varit till hjälp vid en placering. Det har hjälpt barnen att komma till ro i 

familjehemmet och även bidragit till en fortsatt kontakt med dess föräldrar. 

 

2.6 GENOMFÖRANDE AV UMGÄNGE OCH FAMILJEHEMMETS ROLL 

Nesmith et al. (2015) beskriver att det finns fördelar med att umgänge mellan placerade barn 

och biologiska föräldrar sker i familjehemmet. Det är dock inte ovanligt att det i detta möte 

uppstår en spänning mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Denna spänning kan 

skapa en negativ upplevelse för både föräldrarna och barnet, samt minska barnets 

välbefinnande och även bidra till att antalet umgängestillfällen reduceras. Något som 

Chateauneuf, Turcotte och Drapeau (2017) samt Höjer (2001, s.171) tar upp är även att 

familjehemsföräldrarna kan ha svårt att ha en stabil relation med de biologiska föräldrarna på 

grund av de biologiska föräldrarnas inställning till placeringen. Detta även fast familjehemmet 

ofta har uppfattningen att ett bra samarbete är bäst för barnet. Nesmith et al. (2015) visar på att 

empati hos familjehemsföräldrarna är den viktigaste komponenten för att förbättra relationen 

mellan familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Relationen stärks av ett inkännande och 

förstående förhållningssätt från familjehemmet gentemot de biologiska föräldrarna 

(Chateauneuf et al. 2017; Andersson, 2008). Enligt Nesmith et al. (2015) forskning kunde ett 

empatiskt förhållningssätt hjälpa familjehemsföräldrarna att förhålla sig till de biologiska 

föräldrarnas eventuella ilska över placeringen och gjorde dem villiga att dela med sig av sitt 

föräldraansvar. Detta gjorde att familjehemsföräldrarna kunde hantera de biologiska 

föräldrarna och ha tålamod och lugn inför dem även när de blev anklagande eller arga.  

Andersson (2008) beskriver hur familjehemsföräldrarna, kan uppleva att barnen är "upp och 

ned vända" efter de biologiska föräldrarnas besök. Även Chateauneuf et al. (2017) menar att 

familjehemsföräldrar kan uppleva att umgängen kan påverka barnet negativt, beroende på vad 

som sker under dessa. 
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3 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

Att i arbetet som socialarbetare göra bedömningar om umgänge kan i många fall innebära att 

behöva styra genom organisationens bestämmelser, sin egen professionalitet och moral 

samtidigt som man strävar mot att nå upp till de värderingar och normer som omvärlden och 

samhället sätter upp (jfr. Ponnert, 2011). Dessa avvägningar i umgängesfrågor blir extra viktiga 

när beslutet rör barn. Socialarbetaren förutsätts, speciellt i de fall då barnet har en omgivning 

som kan vara ogynnsam, ha barnperspektivet som utgångspunkt i sina bedömningar. Att i 

arbetet balansera svåra beslut som rör barn och ungdomar och försöka göra vad som skulle bäst 

för dessa samtidigt som man försöker förhålla sig till organisationen man arbetar med, 

föräldrars påtryckningar och samhällets normer är ett svårt arbete. Därför har vi valt att tolka 

socialarbetarnas beskrivningar med utgångspunkt i Lipskys (1980) begrepp gräsrotsbyråkrati 

och handlingsutrymme eftersom vi anser att dessa beskriver komplexiteten i socialarbetarens 

professionella roll. Vi använder också barnperspektivet som en teoretisk utgångspunkt för att 

undersöka om och hur socialarbetarna arbetar utifrån ett barnperspektiv med fokus på barns 

bästa.  

 

3.1 GRÄSROTSBYRÅKRATI OCH HANDLINGSUTRYMME 

Gräsrotsbyråkrat används för att beskriva socialarbetarens verksamhetsroll medan 

handlingsutrymmet, som är ett ”kännetecken” för gräsrotsbyråkraten, beskriver de möjligheter 

som socialarbetaren har att kunna ta beslut som berör dess klienter. Viktigt att beakta är att 

handlingsutrymme är just en del av vad som utmärker gräsrotsbyråkraten och således betyder 

detta att begreppen interagerar med varandra (Lipsky, 1980). Nedan kommer en vidare 

beskrivning av begreppen. 

Begreppet gräsrotsbyråkrat myntades av Lipsky, för att beskriva arbetande inom offentlig 

sektor som verkar nära medborgarna i sitt arbete. Exempel på klassiska gräsrotsbyråkrater kan 

vara socialarbetare eller poliser (Lipsky, 1980, s.3-4). Karakteristika för gräsrotsbyråkraten är 

att denna ofta tar beslut angående utfall i olika ärenden som berör människor och ska i dessa 

beslut följa de uppsatta riktlinjer för organisationen man företräder samtidigt som arbetet 

innebär möten och hjälp av människor i många olika situationer (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, s.10). I dessa situationer förväntas också gräsrotsbyråkraten använda sin kunskap 

och position för att fatta beslut på ett sätt som är till gagn för medborgarna, vilket betyder för 

socialarbetaren att denna ska se till klientens bästa (Lipsky, 1980, s.72). En problematik som 
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Lipsky (1980, s.24) pekar på är att gräsrotsbyråkraten befinner sig i ett läge att vara 

medmänniska samtidigt som representant för en organisation. Detta leder till att beslut som 

skulle kunna anses som helt rationella för en organisation skulle kunna ses som konstiga eller 

rent ut sagt moraliskt förkastliga för personen som tar besluten. I detta måste gräsrotsbyråkraten 

se till vad dess arbetsroll innebär samtidigt som många olika parter är del av beslutet och 

förhoppningsvis kan socialarbetaren skapa en kompromiss som passar alla. Centralt i denna 

uppsats kommer vara dilemmat att gräsrotsbyråkraten är den som sitter på makt, kunskap och 

är tvungen att förhålla sig till organisationens ramar, samtidigt som arbetet ska göras i 

samförstånd med klienterna. 

Lipsky (1980, s.13) lyfter att gräsrotsbyråkraten besitter ett stort handlingsutrymme där denna 

har möjlighet att kunna använda sin erfarenhet och expertis på området för att ta beslut om en 

klient. Dock påverkas handlingsutrymmet av organisationens ramar. Detta innebär att 

socialarbetaren ska ta klientens och andra medbeslutande parters viljor i beräkning samtidigt 

som denne ska följa det ramverk som finns utstakade och efter detta fatta beslut som berör 

parterna.  

 

3.2 BARNPERSPEKTIVET SOM TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Inom det sociala arbete med barn ska socialarbetare utgå ifrån ett barnperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2013). Arbete utifrån ett barnperspektiv menar Cederborg (2014) ska utföras 

på det sättet att barnets ska höras och deras erfarenheter och åsikter kring framtida åtgärder ska 

vara betydande. Vuxnas åsikter ska också beaktas men de ska inte ensamt avgöra vad som är 

ett barnperspektiv. Det är dock vuxna som i slutet ska tolka och ta ansvar för vad som framstår 

vara barnets bästa. Som komplement i barnperspektivet, förutom barnets erfarenheter och 

åsikter samt vuxnas åsikter kan man använda sig av forskningsbaserad kunskap, som bland 

annat består av möjliga risk- och skyddsfaktorer (Cederborg, 2014). 

Ett centralt begrepp i barnperspektivet är barnets bästa. Detta begrepp är beskrivet i 

portalparagrafen i SoL. Barnets bästa är den bärande principen bakom barnkonventionen. 

Barnets bästa kan tolkas synonymt med idén om barnets rätt. Med barns rätt menas att barns 

intressen ska tas till hänsyn vid alla beslut och insatser som rör dem. (Andersson & Hollander, 

1996). Sedan 2013 ska barnets bästa enligt SoL vara avgörande vid beslut och åtgärder om 

dessa rör vård- eller behandlingsinsatser för barn. Barnets bästa definieras som en process i 

flera steg och ska bestå av vetenskap och beprövad erfarenhet, underlag från närstående och 
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yrkespersoner som har kunskap om barnet och det som barnet själv ger uttryck för, beaktat 

utifrån ålder och mognad (Socialstyrelsen, 2013).  

Barnets bästa är ett ospecificerat rättsligt begrepp. Det finns ingen entydig bild av vad som är 

barnets bästa utan det är alltid i relation till barnets kontext. Barnets bästa kan inte heller endast 

baseras på hur situationen ser ut i stunden utan barnets utveckling och framtid ska också finnas 

i åtanke. Tolkningen av barnets bästa försvåras också av att det inryms flera tolkningsobjekt, 

så som barn, föräldrar, beslutsfattare och den samhälleliga uppfattningen i begreppet 

(Zermatten, 2010).  
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4 METOD  

I detta avsnitt behandlas och motiveras de val som har gjorts angående uppsatsens metod. 

Avsnittet börjar med forskningsansats där kvalitativ metod och studiens vetenskapsteoretiska 

val, hermeneutik, som utgår ifrån att försöka tolka och förstå upplevelser i en viss företeelse 

beskrivs. Vidare följer en genomgång av material där urval, datainsamling och bearbetning 

beskrivs samt hur analysen av detta material har utformats. Efter detta diskuteras uppsatsens 

pålitlighet under rubriken validitet och reliabilitet. Slutligen förs de etiska övervägande fram, 

vilket genomsyrar hela uppsatsen. 

 

4.1 FORSKNINGSANSATS 

4.1.1 KVALITATIV METOD 

Sohlberg och Sohlberg (2013, s.211-216) beskriver den kvalitativa ansatsen som passande för 

att utveckla en djupare förståelse i ett fenomen. Den kvalitativa metoden fokuserar på intresset 

att studera flera olika dimensioner av ämnet. Vi anser därför att en kvalitativ metod passar med 

syftet i vår uppsats då fokus är att studera de intervjuade socialarbetarnas upplevelser av 

bedömning och genomförande av umgänge.  

 

4.1.2 VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Denna studie grundar sig i den vetenskapsteoretiska ansatsen hermeneutik. Vi har valt att 

studera begreppet umgänge utifrån socialarbetarnas erfarenheter och upplevelser kring detta 

ämne och utifrån det skapa oss en förståelse och tolka deras berättelser av detta. Detta 

överensstämmer med hermeneutik som syftar till att försöka skapa sig en förståelse och tolka 

de berättelser och upplevelser inom ett visst fenomen (Repstad, 2007, s.137). Ödman (2017, 

s.37) hänvisar till Schleiermacher som menar att förståelse inte består i sig själv utan 

uppkommer i samband vid tolkning av en helhet. Denna beskrivning överensstämmer med hur 

vi har valt att analysera materialet som har samlats in. Genom att både tolka socialarbetarnas 

erfarenheter ensamt och sedan tillsammans med andra liknande erfarenheter skapas en helhet. 

Detta kan också liknas med den ”hermeneutiska cirkeln” där delar och helhet växlas för att 

skapa en förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994, s.114-115). Detta bidrar till att en ny 

uppfattning kring ämnet kan växa fram.   
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En viktig aspekt inom hermeneutiken är att reflektera över att det inte är möjligt att objektivt 

studera fenomen utan forskarens egna uppfattningar och världsbild kommer att påverka 

tolkningen (Repstad, 2017, s.138). Ödman (2017, s. 63-64) menar att till forskarens hjälp för 

att undvika subjektivism kan de teoretiska begrepp i studien användas för att ”kontrollera det 

egna tolkningsarbetet” och således hjälpa till att tolkningen inte glider över i att uppfylla de 

förväntningar som forskarna själva har på utfallet. De teoretiska begrepp som är vägledande 

för uppsatsen är gräsrotsbyråkrat, handlingsutrymme och barnperspektiv. Med hjälp av dessa 

begrepp har vi kunnat hålla en riktning i tolkningsarbetet och således minskat egna slutsatser 

utifrån forskarnas egna förväntningar. 

 

4.2 MATERIAL 

4.2.1 URVAL 

För uppsatsen har ett ändamålsenligt urval gjorts, enligt Padgett (2017, s.68-71) görs detta 

genom att välja informanter utifrån vad ämnesvalet ämnar att undersöka. Vidare så pekar även 

Repstad (2007, s.88) på att informanterna ska besitta kunskap som hjälper forskarna att svara 

på frågeställningen. Det kan till exempel vara att deras yrkesroll är kopplad till ämnet som 

studien ämnar undersöka. Vi utgick från kriterierna att informanterna skulle vara socialarbetare 

med barn som sin målgrupp samt att umgängesplanering skulle vara en del av deras 

arbetsuppgifter. De deltagande informanterna är socialarbetare i en mellansvensk kommun vars 

arbetsuppgifter gällande barn skiljer sig åt. En del av informanterna har arbetsuppgifter som 

inriktar sig främst på att utreda barns behov, andra arbetar med placering och det finns också 

socialarbetare som har ett mer behandlande arbete. De har under sitt arbete varierande lång tid 

som de är ansvariga för barnen och dess familj och hur mycket kontakt de har med dessa. Vi 

väljer att inte beskriva informanternas arbetsuppgifter eller arbetsplats mer ingående på grund 

av risken för identifiering av informanterna. Förfrågningar gjordes antingen på mejl, över sms 

eller muntligen. 

 

4.2.2 DATAINSAMLING 

För att uppnå syftet med kvalitativa studier kan intervjuer eller tematiska studier användas 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s.211-216). Vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod. Nio 

semistrukturerade intervjuer genomfördes under april 2018 med informanterna. 

Semistrukturerad intervju innebär att forskarna inför intervjun har förberett frågor som är 
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öppna, relativt breda och inbjuder informanten att prata om vad denne anser vara viktigt. 

Därutöver kan följdfrågor ingå som upplevs vara relevant för just den intervjun (Padgett, 2017, 

114-115).  Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, se bilaga 1. Padgett (2017, s.115) 

lyfter fram att i en kvalitativ studie kan en intervjuguide med endast ett par huvudsakliga frågor 

med fördel användas för att samtalet ska bli naturligare och informanten ska känna sig friare 

att prata om vad den själv anser är av vikt. Vi hade som avsikt att följa beskrivningen från 

Padgett och de intervjufrågor som utformades var relativt få, nio stycken och var tematiserade 

utifrån syfte och frågeställningar och var öppna i sin karaktär. Vi upplevde att denna 

intervjumetod gav de intervjuade möjlighet att uttrycka vad de ansåg var intressant i 

sammanhanget. Vi kunde anpassa frågorna eftersom ämnen uppkom i samtalet och om 

informanterna beskrev något intressant som vi inte hade tänkt på innan ställde vi följdfrågor. 

Ett exempel på detta var socialarbetarnas ramverk, utifrån LVU och SoL och dilemmat mellan 

dessa lagar som framkom under intervjuerna som vi inte hade lagt vikt vid tidigare. 

Inför intervjuerna behövdes en lokal som ansågs som en neutral plats där intervjuerna kunde 

ske ostört och informanterna kunde känna sig bekväma, annars kan resultatet påverkas. En 

sådan plats kan vara informantens arbetsplats (Repstad, 2007, s.95). Vi föreslog att intervjun 

kunde äga rum på informanternas arbetsplats då intervjuerna ofta var bestämda att ske under 

deras arbetstid. Vi gjorde detta för att förenkla för informanterna att delta i intervjun samt att 

hitta en bekväm plats för dem. Intervjuerna pågick mellan 25 till 50 minuter och spelades in 

med hjälp av respektive författares röstinspelarfunktion på mobiltelefonen efter samtycke av 

informanterna. Intervjuerna genomfördes med endast en av författarna närvarande, detta för att 

skapa en jämn balans mellan intervjuare och intervjuad. Fem stycken av intervjuerna 

genomfördes av den första författaren och fyra stycken genomfördes av den andra författaren. 

 

4.3 ANALYSMETOD 

För att möjliggöra att analysen av materialet skulle kunna göras mer djupgående gjordes 

ljudinspelningarna om till text. Detta genom så kallad transkribering. Då studien har fokus i 

socialarbetarnas egen uppfattning om ämnet kan transkriberingar vara av vikt för att få med 

subtilare och djupare mening av det som sades (jfr. Kvale och Brinkman, 2014, s.217-221). 

Transkriberingarna genomfördes genom att intervjuerna ordagrant skrevs ner på dator där 

också upprepningar, felsägningar och icke verbala uttryck så som skratt och längre pauser togs 
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med, något som Kvale och Brinkman (2014, s.217-221) förespråkar. Dessa kommer dock inte 

beskrivas i citaten i resultatdelen för att öka läsvänligheten.  

När transkriberingen hade gjorts användes en tematisk analys för att identifiera teman och 

mönster i materialet. Braun och Clarke (2006) påvisar att tematisk analys passar bra för att 

organisera och tolka data om intervjuobjektens egen uppfattning i ämnet utifrån erfarenhet och 

synsätt. Insamlandet av data gjordes utifrån en deduktiv ansats vilket menas att analysen av de 

teman som samlats gjordes utifrån de teoretiska begreppen vi hade att utgå från.  

Braun och Clarke (2006) visar på sex steg i den tematiska analysen, nedan gås dessa igenom 

tillsammans med vårt tillvägagångssätt. I det första steget såg vi till den empiri vi hade och 

skapade oss en överblick genom att läsa igenom och fundera över hur analysen skulle gå till. I 

det andra steget valdes de delar av empirin ut som ansågs relevant för forskningsområdet, detta 

genom att irrelevanta delar av materialet togs bort. I det tredje påbörjades processen att ordna 

i materialet, detta genom att kategorisera in empirin i tre huvudsakliga teman: barnet, hinder 

och möjligheter samt handlingsutrymme. I det fjärde steget påbörjades ett arbete med de tre 

huvudsakliga temana för att bryta ner dem ytterligare och särskilja dessa. I det femte steget 

gjordes en beskrivande process kring vad dessa teman behandlade. Till en början utröntes nio 

stycken olika teman men slutgiltigt fanns att fem stycken huvudsakliga teman som valts ut från 

de ut från de tre första temana som fanns. Det sjätte och slutgiltiga steget motiveras varför 

temana är av vikt för arbetet, detta kommer redovisas i inledningen till avsnittet resultat.  

Vissa problem kan dock uppkomma på grund av tematiska analysens ganska fria 

förhållningssätt, där Braun och Clarke (2006) lyfter fram detta genom ett antal så kallade 

"fallgropar". Det som framkommer nedan utgår ifrån dessa fallgropar. Då analysen utgick ifrån 

en abduktiv ansats bidrog detta till en svårighet att frångå de teoretiska begrepp vi valt. Detta 

kan bidra till att analysen inte blir lika fri som vid en induktiv ansats. Den abduktiva analysen 

har istället bidragit till att våra teorier har varit genomgående i vårt arbete med materialet och 

att våra val har utgått från dessa, vilket har bidragit till att teorierna har tagit större plats än vad 

de kanske hade gjort vid en induktiv ansats. En av riskerna var att frågorna i intervjuerna 

skapade teman till analysen. För att se till att detta problem inte uppstod var intervjuguidens 

frågor relativt fria i sin karaktär samt att utformningen av intervjuerna var semistrukturerad (se 

avsnittet datainsamling). Vidare fanns risken att de temana som valts ut gick ihop och 

överlappade varandra. För att undvika denna problematik var arbetet med temana hela tiden i 

rörelse. Till en början fanns nio teman som slutligen blev fem och dessa reviderades under 
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arbetets gång för att förhindra allt för lika teman. Ett annat problem kan vara att analytiska 

påståenden i förhållande till den data man har samlat in säger emot varandra eller inte visar upp 

andra delar vad materialet skulle kunna visa upp. För att råda bot på detta reviderades 

intervjuguiden flertalet gånger för att anpassa vad uppsatsen avsåg att undersöka vilket bidrog 

till att materialet för analysen blev i linje med studiens syfte. 

 

4.4 VALIDITET & RELIABILITET 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp vid författande av vetenskapliga texter. Dessa 

behandlar frågor kring om uppsatsen ska anses pålitlig eller giltig i de påståenden som lyfts 

fram. Validitet menar Kvale och Brinkman (2014, s.296) står för om metoden som använts 

faktiskt ”undersöker vad den påstås undersöka”. Validiteten berör alltså om forskningen som 

genomförs observerar det som forskarna avsåg studera. Detta betyder alltså att en kvalitativ 

forskning som syftar till att undersöka och bearbeta människors åsikter och tyckande faktiskt 

kan anses som giltig och besitta validitet. Padgett (2017) menar att intervjustudier inte är ute 

efter att finna en objektiv sanning utan är till för att lyfta fram den intervjuades eget perspektiv. 

Då denna uppsats syftar till att studera socialarbetarnas upplevelse kring ämnet är denna blir 

det subjektiva perspektivet i intervjuerna centralt.  

Reliabilitet behandlar om forskningen kan, med samma metod och urval, replikeras. I den 

kvalitativa forskningsintervjun skulle detta kunna vara att intervjupersonerna ger samma svar 

på frågor till olika forskare vid olika tillfällen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.295). Dock är det 

inom kvalitativ forskning inte särskilt troligt att samma person säger samma sak två gånger. 

De svar som de intervjuade socialarbetarna ger kan bero mycket bland annat dagsform, 

situation på arbetsplatsen och de kvalitéer den som intervjuar besitter. För att öka reliabiliteten 

hade vi intervjuguiden till vår hjälp för att utgå från samma teman i de olika intervjuerna. 

Vidare ökar även reliabiliteten i och med att vi har beskrivningar av de metodval som har gjorts 

under uppsatsens gång samt beskrivningar av hur analysen av materialet genomförts. Även 

transkriberingarna har till så stor grad som möjligt gjorts på samma sätt, något som också gör 

att reliabiliteten ökar.  

 

  



 17 

4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav för etik inom forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna blir informerade om syftet med 

undersökningen, hur den är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan finnas av 

att delta i undersökningen. Det finns även ett samtycke från deltagarnas sida att de är villiga att 

delta i projektet och att de är informerade om att de kan avböja att delta eller dra sig ur när som 

helst under projektets gång (Kvale & Brinkman, 2014, s.322-324). Informationskravet 

uppfylldes genom att informanterna redan vid första kontakten, muntligen eller genom mejl 

eller sms informerades om studiens syfte samt genom ett informationsbrev som delgavs till 

informanterna. Informationsbrevet innehöll en kort beskrivning av författarna, syftet med 

studien och om riktlinjer kring frivillighet, samtycke och anonymitet, se bilaga 2. Under 

intervjutillfället repeterades syftet med uppsatsen och upplägget i stort. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att informanterna i samband med intervjun fick skriva på en 

samtyckesblankett.  

De etiska överväganden som finns i dessa grundkrav gentemot vår studie är hur mycket 

information som ska lämnas ut till deltagarna. Kvale och Brinkman (2014, s.322-324) beskriver 

att det ingår i det informerade samtycket att avgöra hur mycket information som ska lämnas 

till deltagarna och när den ska ges till dem. Beroende på syftet med studien och även vilken 

aspekt på ämnet som forskaren har påverkar detta. I vår studie var det av vikt att ge 

socialarbetarna information om studiens ämne, eftersom de skulle prata om sitt arbete och det 

kan vara känsligt att delta i en studie på dessa premisser. Vi funderade innan kring risken att 

socialarbetarna inte skulle känna sig bekväma att diskutera något som är en del av deras 

arbetsuppgifter på ett eventuellt kritiskt sätt. Detta upplevde vi dock inte var ett problem under 

intervjuerna utan informanterna beskrev både fördelar och nackdelar med deras arbetssätt och 

problematiserade kring organisationens påverkan och personliga ståndpunkter som kunde vara 

av vikt i bedömningar.  

Konfidentialitetskravet innebär att forskningsdeltagares personliga uppgifter inte ska röjas och 

de ska inte heller finnas att tillgå för någon annan än forskarna själva (Vetenskapsrådet, 2017). 

Intervjuerna avkodades i samband med transkriberingarna och citaten anonymiserade, både när 

det gällde namn och platser som nämndes. Det är bara författarna och deras handledare som 
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har tillgång till materialet. Vetenskapsrådet (2017) menar att forskaren ska vara medveten om 

att även om uppgifterna är avidentifierade kan det ändå vara möjligt för vissa att utläsa vem 

som har sagt uppgiften, om den är tillräckligt detaljerad. Forskaren behöver vidta åtgärder för 

att undvika detta. Vi har valt att inte ta med platsbeskrivningar för att motverka detta, men 

informanterna informerades om att vi kan ge anonymitet men inte total sekretess. Vi 

informerade även informanterna om att materialet kommer att anonymiseras men att det finns 

risk att andra kan känna igen deras resonemang utifrån citat i uppsatsen.  

Nyttjandekravet innebär att insamlad forskning om enskilda personer endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie användes materialet endast för att 

analyseras och uppfylla studiens syfte och därefter ska det förstöras. 

Ett etisk övervägande är att bedöma konsekvenserna av vår kvalitativa studie. Kvale och 

Brinkman (2014, s.324) beskriver att den etiska principen är att risken för att deltagarna lider 

av studien ska vara så liten som möjligt och de fördelarna med studien ska överväga 

nackdelarna. Inför vår studie har vi övervägt detta dilemma. Vi kom fram till att intervjua 

socialarbetare snarare än privatpersoner, till exempel familjehem, eftersom det kan vara mindre 

känsligt att dela med sig av sina arbetslivserfarenheter än privata livserfarenheter.  
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5 RESULTAT 

Följande avsnitt utgår från intervjuerna och presenterar resultatet från dessa i förhållande till 

våra teorival. Några jämförelser med tidigare forskning är beskrivna som ansågs av vikt att 

presentera. Det är också beskrivet några jämförelser med tidigare forskning som ansågs vara 

av vikt att presentera. Från materialet valdes fem framträdande teman ut; socialarbetarens roll 

och uppfattning i umgängesfrågan, dilemman, plats, samarbete mellan barn och föräldrar och 

det tredelade föräldraskapet. De två först beskrivna temana är främst kopplade till vår första 

frågeställning som handlar om socialarbetarens upplevelse av sitt handlingsutrymme. De andra 

temana fokuserar främst på den andra frågeställningen som behandlar hinder och möjligheter 

för umgängesplanering.  

 

5.1 SOCIALARBETARENS ANSVAR, INFLYTANDE OCH HÄNSYN I 

UMGÄNGESFRÅGAN 

I intervjuerna framkom det att socialarbetarnas roll i umgänge är flexibel beroende på vilka 

förutsättningar som finns i det specifika fallet. Rollfördelningen ses inte av socialarbetarna som 

fast och entydig utan kan förändras mellan olika umgängestillfällen. Med andra ord blir 

händelseförloppet, så som det utspelar sig i den aktuella situationen avgörande för vilket typ 

av ansvar som socialarbetaren åtar sig. Socialarbetarens roll beskrivs som ganska 

tillbakadragen om relationen mellan familjehem och biologisk förälder fungerar men blir det 

problem i exempelvis umgängesplaneringen träder socialarbetaren in och blir mer styrande. 

Socialarbetarna beskriver sig bistå med ramarna för umgänget och agerar snarare som spindeln 

i nätet än att detaljstyra de aktörer som finns med vid ett umgänge.  

Mm, de är ju jag som ska planera umgänget. Men ju mer jag kan delegera desto 

bättre. Är det en bra relation mellan familjehemmet och biologiska föräldrar då 

kanske dom berättar att dom tänker köra var tredje vecka och barnet tycker det här 

känns okej. Då dom bara fixar och håller mig informerad. Ju sämre det går att 

planera desto mer får jag stiga in.  

I citatet ovan berättar socialarbetarna om sina möjligheter att kunna minska eller öka sin 

inblandning i umgängesfrågor. Detta tolkar vi som uttryck för det handlingsutrymme som 

gräsrotsbyråkraten besitter. Denne kan anpassa sig till den individuella situationen som råder 

och i intervjuerna beskriver socialarbetarna att de kliver in först när det inte fungerar för den 

biologiska familjen och familjehemmet att styra upp umgängen på egen hand. Genom detta 
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friare arbetssätt kan socialarbetaren tillgodose ett samarbete med parterna och därigenom 

kunna möjliggöra ett bra umgänge.  

Och sen då när det är jätterörigt, när ingen kan kommunicera med någon annan. Då 

blir det ju jag som då får sitta med dom här och ringa runt och fixa och trixa med 

dom här sakerna. Men informerad vill jag ju alltid vara för det är ju jag som 

ansvarig för barnet och barnets vård. 

Viktigt att poängtera är att socialarbetarna beskriver att det är de som sitter på det huvudsakliga 

ansvaret i slutändan och att de ska tillgodose barnets bästa. Socialarbetarna ska vara 

skyddsnätet som finns där för barnet om nätverket runt omkring inte fungerar och för att se till 

att umgängena genomförs även om parterna inte kan samarbeta. Detta kan tolkas som ett 

uttryck för att socialarbetarna anser sig vara ansvariga för barnet och barnets bästa.  

Något som kom upp i intervjuerna är de ramverk i form av lagstiftning som socialarbetarna 

håller sig inom. Socialarbetarna menar att det finns skillnader i hur de kan styra över umgänget 

beroende på om det är en frivillig placering enligt SoL eller en tvångsplacering enligt LVU. 

När barnet är frivilligt placerat (SoL) har inte socialarbetarna mandat att ensamt bestämma över 

barnets vård. De beskriver att de då är tvungna att ta större hänsyn till de biologiska föräldrarna 

då det finns risk att samtycket tas tillbaka om föräldrarna och socialarbetarna inte är överens 

om beslut. Vid en tvångsplacering (LVU) har däremot socialarbetarna större inflytande under 

vilka former umgänget ska genomföras.  

[..] när det finns frivillighet så är det i samförstånd med föräldrarna helt och hållet, 

självklart utifrån barnets behov, men att man försöker hitta någon kompromiss som 

är bra utifrån barnens behov och som föräldrarna kan acceptera, samtycka till och 

när det inte är frivilligt, när det är LVU förhållande, då blir det mer uppstyrt kring 

eventuella behov av att begränsa umgänge.   

 

[…]då ska ju umgängen ske i överenskommelse och då kan vi ju inte begränsa 

umgänge, och ändå ska de va för barnets bästa. Vårdnadshavare vill ha mycket mer 

umgänge än vad barnet ville och barnet var så pass stort att de kunde, ja kunde 

uttrycka de så.[...] barnet kunde känna sig lite pressad i de här om att föräldern ville 

träffa barnet mer […] den lojalitetskonflikt som de blir och de tror jag är ganska 

vanligt ja men hon hade ju liksom en lojalitet mot förälder men också mot 

familjehem. 

Enligt Lipskys (1980) tankar om socialarbetare som gräsrotsbyråkrater behöver dessa göra 

avvägningar mellan de ramverk som lagstiftningen utgör, samtidigt som de är nära individen 

och försöka tillgodose dess intressen. Att fatta beslut om umgängets utformning kräver att 

socialarbetaren kan hantera de aktörer som umgänget berör. Detta blir extra tydligt när det 

handlar om en frivillig placering där placeringen är beroende av att föräldern samtycker.  
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Socialarbetarna beskriver i intervjuerna om upplevelsen att behöva kompromissa med de 

biologiska föräldrarna. En socialarbetare nämner ett exempel då de biologiska föräldrarna vill 

ha utökat umgänget men detta är inte barnets önskan. Socialarbetarna har då känt sig tvungna 

att kompromissa med föräldern även om det kan strida mot barnets bästa. Det är en stor 

utmaning för socialarbetaren att balansera på denna lina mellan tankar kring barnets bästa och 

den påverkan de biologiska föräldrarna har på umgänget. Om det skulle vara så att 

socialarbetaren anser att det inte är barnets bästa träffa sina föräldrar och att umgänget behöver 

begränsas finns risken, vid en frivillig placering, att föräldern inte längre samtycker till 

placeringen. Då blir barnet lidande eftersom det inte i alla fall finns en möjlighet att placera 

med hjälp av LVU och då kan placeringen avslutas. 

Socialarbetarna diskuterar kring bedömningar om umgänge utifrån förväntad längd på barnets 

placering. De beskriver att umgänget tenderar att glesas ut om barnet är tänkt att stanna länge 

i familjehemmet, medan om det är tänkt att barnet ska flytta hem till sina biologiska föräldrar 

sker umgänget i regel oftare. Dock påvisar socialarbetarna att de arbetar för umgänge, även om 

barnet inte är avsett att flytta hem. Socialarbetarna i materialet skiljer sig åt i frågan hur ofta 

umgängen ska genomföras. Alla anser att barnet ska ha umgänge men en del av dem anser att 

det är viktigare att ha umgänge ofta. Andra menar istället att det är okej att glesa ut det. Vi 

tolkar det som att gräsrotsbyråkraten kan utgå från bland annat sina professionella erfarenheter 

och det här är ett exempel där dessa kan orsaka att barn får olika behandling utifrån vilken 

handläggare de har. Socialtjänstlagens öppningar till stort handlingsutrymme kan ibland skada 

principer om att lika fall ska hanteras lika. För att råda bot på detta pekar Lipsky (1980, s.3), i 

fråga om stort handlingsutrymme, att rutiner kan utformas, gräsrotsbyråkrater emellan, för att 

råda bot på den obestämdhet som finns. 

Det kan ju se så olika ut. Ja men är det ett barns om tänker ska hem nån gång, ja 

men då är det viktigare träffa sin förälder oftare. Är de barn där ja men där man 

bedömer där det är mer osannolikt ja men då kanske man inte ha ska lika för barnets 

skull lika mycket umgängen.   

Att glesa ut umgängestillfällena kan tolkas som en strategi från socialarbetarnas sida att skapa 

en trygg miljö för barnet i familjehemmet och därmed tillgodose vad som socialarbetarna anser 

är barnets bästa. Dock kan detta problematiseras och ställas mot generella, normativa tankar 

om att barnet faktiskt mår bra av att träffa sina biologiska föräldrar och därmed är ett utglesande 

av umgänget negativt. Vi tolkar detta som ett uttryck för socialarbetarens handlingsutrymme 

som gör att de kan väga fördelar mot nackdelar och bestämma kring hur ett umgänge skulle 
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kunna vara utformat. Socialarbetaren ska i sin professionella roll arbeta för att umgänget ska 

gagna barnet, oavsett om det innebär att umgängestillfällen sker oftare eller mer sällan. 

 

5.2 DILEMMAN  

Nej, men visst är det så, det finns gränsfall där man funderar, vems perspektiv, vems 

behov är det vi tillgodoser, är det föräldrarnas behov mer än barnens, […],ja visst, 

att det förekommer umgängen på föräldrarnas, mer än barnens, ja absolut är det så, 

det är väl dåligt faktiskt. Men samtidigt så behöver barn, ja, de behöver träffa sina 

föräldrar.   

Socialarbetarna beskriver dilemmat kring att bedöma barnets bästa i umgängesfrågan. 

Informanterna anser, med grund i forskning och lagstiftning, att man ska främja umgänge då 

det är barnets bästa. Samtidigt belyser socialarbetarna svårigheten att veta om barnet tar skada 

av att träffa sina föräldrar på grund av tidigare händelser i familjen, som exempelvis våld eller 

sexuella övergrepp. Socialarbetarna lyfter problematiken kring att det ibland är osäkert vem 

umgänget är till för. I materialet framkom det att socialarbetarna anser att grundtanken med 

umgänge är att det är till för barnet. Men ibland, vilket kommer till uttryck i citaten ovan, är 

det svårt att veta vem umgänget faktiskt är till för. Socialarbetaren pendlar mellan att försöka 

tillgodose barnets bästa men samtidigt tillfredsställa de vuxna som är inblandade i ett umgänge 

något som vi ofta tolkar som en problematik i deras bedömningar. En tolkning av ovanstående 

skulle kunna vara att föräldrarna i sin ställning som vårdnadshavare och som vuxna människor 

har möjlighet att påverka socialarbetarna. Barnet har inte samma makt att inverka på sin egen 

situation utan är beroende av att andra tillgodoser deras intressen. En annan tolkning kan vara 

att socialarbetarna tillgodoser föräldrarnas åsikter om umgänge på grund av påtryckningar från 

dessa. Att begreppet barnets bästa är en central del i intervjuerna råder ingen tvekan om. I 

citatet ovan påpekar dock socialarbetaren att barnets bästa kan komma i andra hand och att 

socialarbetaren istället kan behöva se till föräldrarna vid umgängen. Detta är en avvägning som 

socialarbetarna gör vid varje enskilt fall. Problematiken blir att barnets bästa åsidosätts för att 

tillfredsställa föräldrarna.  

En aspekt som framkom under intervjuerna i förhållande till bedömning av umgängen var att 

socialarbetarna önskar att de skulle kunna lägga mer tid på att vara med under umgängena. Vår 

tolkning av detta är att om socialarbetarna skulle ha mer tid skulle de kunna höra barnet och 

observera umgänget och således fatta bättre beslut kring framtida umgängen. Socialarbetarna 

upplever att mycket av den information som de får kommer exempelvis från familjehem eller 
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umgängeskontaktperson. Vidare upplevs också tiden knapp för att kunna samtala med de 

biologiska föräldrarna om exempelvis vilket beteende som är önskvärt att se i förhållande till 

barnet. Att socialarbetarna inte har tid att prata med barnen i så hög utsträckning som de skulle 

önska medför att inte uppfyller kraven i barnperspektivet och leder till att de inte kan 

möjliggöra barnets bästa fullt ut.  

Och sen skulle de ju också va bra om de fanns mer tid att jag skulle kunna vara med 

barnet och reaktioner efter umgängen. För nu gör vi våra hembesök men de är ju 

inte alltid vi har möjlighet å göra hembesök efter ett umgänge. De kanske man skulle 

behöva göra. […] Nu blir de ju andrahandsinformation från familjehemmen.   

Socialarbetaren som gräsrotsbyråkrat brottas ofta med att vara under tidspress samtidigt 

förväntas prestera på arbetsplatsen (Lipsky, 1980, s.3). Boyle (2017) och Sen och Broadhurst 

(2011) lyfter vikten av att socialarbetaren har möjlighet att kunna lägga ner tid och vara 

noggrann i sin bedömning för att umgängen ska kunna bli så bra som möjligt. Med 

utgångspunkt i det som har framkommit ur materialet är vår tolkning att det inte direkt uppstår 

några brister i hur umgängena är utformade eller genomförs men att socialarbetarna uttrycker 

att umgängena kan bli ännu bättre om de hade haft möjlighet att närvara vid 

umgängestillfällena och observera umgängena. Den information som används för att 

exempelvis fatta beslut om utökat eller minskat umgänge kommer från kontaktperson eller 

familjehemmet och blir därmed andrahandsinformation. En viktig del för socialarbetaren är att 

ha information för att i sin professionella roll fatta rätt beslut och brist på information kan vara 

en brist i arbetet. Dock måste det påpekas att tidsaspekten nästan alltid ett återkommande 

problem i verksamheter så som socialtjänsten och är inte specifikt för den studerade 

verksamheten.  

Men man utgår ifrån det att barn behöver, och det är väldigt mycket styrt utifrån 

barnets upplevelse, hur tryggt barnet känner sig med föräldern och hur mycket man 

önskar, hur mycket barnet önskar att ha kontakt med sin förälder.   

 

[…] jag har träffat en del barn som har varit arga på sina föräldrar och att de 

faktiskt vill säga ifrån och säga att det här var inte okej, och då, tänker jag att man 

får fråga, är det okej om ni ses en gång i veckan eller hur mycket vill ni ses och så 

får man prata, men det brukar vi göra, prata med dem om de har åldern inne så det 

kan prata.   

Socialarbetarna framförde vikten av att lyssna på barnet och att barnen får uttrycka vad de vill 

med umgänget. Dock lyfter socialarbetarna att bedömningen styrs mer av barnet ju äldre detta 

blir men att alla barn som kan uttrycka sig får den möjligheten. Men även om barn som är yngre 

uttrycker en önskan att utöka eller minska umgänge med föräldern spelar detta in i 
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bedömningen. Dock upplevde inte socialarbetarna att detta kom till uttryck särskilt ofta från 

yngre barn. Att socialarbetarna lyfter in barnets egen åsikt i hur de bedömer umgänget kan ses 

som att de arbetar utifrån ett barnperspektiv. Dock är det främst äldre barns åsikter som det 

läggs vikt vid och detta vara problematiskt då det kan vara av stor vikt att även mindre barn 

lyssnas på i frågor som gäller dem (Westberg & Tilander, 2010). Bland annat Andersson och 

Aronsson (2001) menar att barnets bästa inte i tillräckligt stor utsträckning lyfts fram. I vår 

studie är det svårt att se om informationsinhämtningen från barnet leder till beslut som gynnar 

barnet eller om det är något som endast eftersträvas i samtalen med barnen kring umgänge.    

De flesta socialarbetarna berättar att kontakten med barn och dess biologiska föräldrar ska 

främjas och att det ska gå ganska långt innan man ska kunna neka föräldrarna umgänge. Som 

exempel på detta framhölls problematiken med att en förälder kunde ha ett pågående missbruk 

men, med hänsyn till barnet bästa, trots detta tilläts ha umgänge med barnet.   

Så att de, de e liksom en gränsdragning hela tiden. Hur mycket, man ska tillåta i 

allting. För att de kanske är nån förälder i missbruk och kommer alltid, eller inte 

alltid vara, men har varit de under lång tid. Då, man vill du ändå att barnet ska 

träffa sin förälder. Om de är möjligt. Men de kanske blir att de är umgänge under 

dom förhållande att, den är under. Ja men har nått i sig just då.  

Även i situationer där föräldrarna brottas med pågående problematik beskriver socialarbetarna 

vikten av att barnet får träffa sina föräldrar. Detta skulle kunna härledas till de tankar som 

väcktes under 1980-talet och barn-i-kris-projektet men även i Lundström och Sallnäs (2009) 

forskning om att föräldrar ofta är icke ersättbara. Dock anförs att finns en gränsdragning där, 

om barnet har blivit utsatt för våld eller sexuellt utnyttjande, finns det mindre incitament för 

socialarbetarna att erbjuda umgänge. I den långtgående rätten för barn att träffa sina föräldrar, 

även efter att de har blivit behandlade illa, kan det möjligtvis uppstå ett dilemma mellan de 

moraliska och samhälleliga tankarna om att barnet bör träffa sina föräldrar samtidigt som 

socialarbetaren ska verka för att barnet inte råkar illa ut (Ponnert, 2011).   

Det kan va, speciellt i våldsärenden, där barnet fortfarande känner sig otryggt, om 

föräldern inte riktigt medger våldshändelser, att de har andra förklaringar till vad 

som har hänt, att det är våld i familjen, att det är den andra partnern eller nån som 

har utsatt barnet så det kan vara att föräldern har större vilja att ha kontakt med 

barnet än vad barnet förmår i den situationen.  

Dock fanns det motsättningar i tankesättet att umgänge är en självklarhet. Vissa menade att det 

att fokus på umgänge var för stort och att det fanns åsikter om att barnet skulle kunna må bättre 

av att inte träffa sina föräldrar men att ramar så som lagstiftningen inte tillåter detta. I och med 

att socialarbetaren har en skyldighet att arbeta utifrån den lagstiftning som finns men kan 
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uppleva att umgänget inte gagnar barnet kan det uppstå en splittring i den professionella rollen 

samtidigt som handlingsutrymmet minskar.  

 

5.3 PLATS  

En central del utifrån lämplighet och säkerhet inför ett umgänge är på vilken plats umgängena 

ska ske. Socialarbetarna diskuterar i intervjuerna kring om det ska ske i föräldrarnas hem, i 

familjehemmet eller på en annan plats. Utifrån en teoretisk förståelse gällande barnperspektivet 

ska de som arbetar med barn i första hand se till att barnets bästa tillförsäkras (Cederborg, 2014; 

Andersson & Hollander, 1996). Som tidigare beskrivet ser inte verkligheten alltid ut på detta 

sätt, utan de professionellas handlingsutrymme präglas inte längre endast av ett barnperspektiv 

utan de kan behöva se till flera aktörers intressen. De kan behöva anpassa efter familjehemmets 

önskningar om plats eller föräldrars förmåga.  

Men man vill ju upprätthålla nån typ av umgänge under bra förhållande, men då 

måste man, det är ju hela tiden den här avvägningen, var ska det vara för att göra 

det så bra som möjligt, att det inte ska vara, kanske i familjehemmet utan att det 

kanske ska vara i någon lokal med en kontaktperson så att det sköts bra och inte 

märks av så mycket det skulle kunna göra i mer avslappnade miljöer. 

 En del umgängen sker i de biologiska föräldrarnas hem där barnen kan träffa dem själva, men 

bedömer socialarbetarna att detta inte barnets bästa kan de bevilja en kontaktperson som deltar 

under umgängen. Socialarbetarna beskriver vidare att om umgänget inte kan ske i de biologiska 

föräldrarnas hem kan det istället ske i familjehemmet. Socialarbetarna har blandade 

erfarenheter och åsikter av detta arrangemang. Vissa socialarbetare uttrycker att det kan vara 

en stor tillgång att ha umgänge i familjehemmet eftersom socialarbetarna anser att det är 

barnets trygga plats medan andra menade att det är bättre att inte ha umgängena hemma hos 

familjehemmet på grund av de lojalitetskonflikter och förvirrade känslor som kan uppstå för 

barnet. Vidare pekar socialarbetarna på ytterligare ett hinder med umgänge i familjehemmet 

om familjehemmet av olika anledningar inte vill eller klarar av att ha umgängena hemma hos 

sig. Socialarbetarna beskriver också att vissa biologiska föräldrarna inte klarar av att ha 

umgängen i familjehemmet.  

Det kan vara båda delarna, det kan vara hur smidigt som helst, om båda tycker att det 

fungerar, men det kan vara hinder från båda håll, att familjehemmet känner sig otrygga 

att hantera helheten utifrån det barnet som är placerat eller utifrån sin familj i övrigt 

eller att eventuellt andra placerade barn, så det kan vara lite olika delar som det kan 

handla om, och det kan vara också att föräldern upplever det obehagligt att komma till 

en annan familj där barnet bor av olika anledningar som inte har kunnat bo kvar hemma 

hos föräldern, så att man känner sig i underläge i den processen. 
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Återigen återspeglas i socialarbetarens beskrivning hur deras bedömningar inte endast kan 

utgå från ett barnperspektiv och sin egentliga klient, barnet. Det blir tydligt i beskrivningarna 

att föräldrarnas och familjehemmets förmåga ibland överskuggar barnets bästa. De 

professionellas möjlighet att tillgodose barnets bästa begränsas eftersom de måste ta hänsyn 

till andra omkringliggande faktorer. Socialarbetarna lyfter barnets känslor och upplevelser, 

men vår tolkning är att val av plats samtidigt påverkas av de vuxnas tyckande och känslor. Vi 

tolkar det som att det i slutändan ändå är utifrån barnperspektivet som de bedömer att 

umgänget inte ska ske i familjehemmet, eftersom det kan påverka barnet negativt om 

familjehemmet eller föräldrarna är obekväma med platsen. I Lipskys (1980) tankar om 

gräsrotsbyråkrati kan fokus främst hamna på en klient. I barnärenden är det mer komplext än 

så. I ett barnperspektiv är en relation mellan barnet och dess föräldrar viktiga för att uppnå 

barnets bästa. Detta gör att begreppet gräsrotsbyråkraten, i vissa fall, inte blir tillräckligt 

omfattande när flera aktörer är inblandade. 

Om inte umgänget kan ske i familjehemmet beskriver socialarbetarna att de försöker hitta andra 

alternativ. De beskriver att det i flera kommuner finns lokaler som är utformade för att ha 

umgängen i. Lokaler kan fungera som en mer neutral arena men som fortfarande efterliknar en 

hemmiljö som är barnanpassad. Socialarbetarna beskriver att dessa lokaler möjliggör mer 

avslappnade och aktiva umgängen, där man exempelvis leker eller lagar mat tillsammans. 

Dessa lokaler menar de inte finns i den utsträckning i kommunen som skulle vara önskvärt. 

Detta beskrivs som en försvårande del i deras arbete och begränsar deras möjligheter att 

tillgodose bra umgänge. Socialarbetarna beskriver att vissa umgängen ibland måste 

genomföras i socialtjänstens kontorslokaler. Dessa umgängen riskerar att bli stela och tråkiga 

för barnen. Socialarbetarna menar därför att umgänget främjas av att det finns lokaler att tillgå. 

Vad vi har kämpat för är att vi skulle behöva en lokal. Gärna med en personal men i 

första hand en lokal, för många av dom här föräldrarna har inget hem att ta emot, 

och då måste man gå på café, gungparken eller lekland, eller nått sånt där. Att de 

fanns liksom en lite hemmiljö där man kunde ha umgänge, de skulle underlätta 

väldigt mycket. Både för barnet och för föräldern och alla. 

 

De skulle gynna, de skulle faktiskt gynna. För att de blir lite fnattigt de där, alltså. 

Det blir ofta att dom går på McDonald's. Så hur kul kan det va den tionde gången 

alltså. Man måste kunna va lite i hemmiljö. Ha liksom, å leka. 

En socialarbetare beskriver komplexiteten i umgängen och berättar om sina tvivel om att 

umgängeslokalen kan väga upp och göra umgänget positivt beroende på den onaturliga 

konstellationen som ett umgänge är.   
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För föräldrarna blir det jättekonstigt att barnen är placerade, det är en jättekonstig 

känsla och då ska man in i en lägenhet och träffa sitt barn i ett par timmar, så att det 

är både bra och dåligt kan man väl säga. Sen kan man väl tycka att 

förutsättningarna är bättre i en umgängeslokal, att umgänget ska bli bra där, 

samtidigt som, ibland kanske det inte spelar så stor roll vart man är för det är ju en 

sådan märklig situation, en onaturlig situation. 

Som Lipsky (1980) tolkar socialarbetaren som gräsrotsbyråkrat innebär arbetet att navigera 

mellan organisationens möjligheter och klientens behov. I detta fall tolkar vi att 

socialarbetarnas handlingsutrymme begränsas av organisationens bristande resurser, i detta fall 

en lokal att tillgå när det skulle vara för barnets bästa att ha umgänge i en sådan. Utifrån 

socialarbetarnas möjligheter att tillgodose barnets bästa inte är möjligt organisatoriskt kan de 

inte göra sitt arbete fullt ut.  

 

5.4 SAMARBETE MELLAN BARN OCH FÖRÄLDRAR 

I detta tema framkom det två underrubriker, biologiska föräldrarna och familjehemmet. De 

båda kan benämnas som barnets föräldrar, även om deras föräldraroll skiljer sig. 

Socialarbetarna beskriver att föräldrarnas interagerande med barnen spelar roll och skapar olika 

hinder och möjligheter för umgänge mellan barn och biologiska föräldrar.  

 

5.4.1 BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR 

Socialarbetarna beskriver att den biologiska förälderns föräldraförmåga gällande samspelet 

med sitt barn påverkar umgänget. Dock kan barn vara placerade i ett familjehem av olika 

anledningar och det behöver inte vara på grund av att föräldern brister i föräldraförmåga. Om 

det är utifrån barnets hemmiljö måste socialarbetaren göra en bedömning utifrån utformningen 

av umgänget. Föräldrar som har förmåga att vara aktiva med sina barn behöver inte lika mycket 

planering kring omgivning och utformning som föräldrar som har svårt att interagera med sina 

barn.  

En förälder som har en bra föräldraförmåga kan ju liksom roa sitt barn var som 

helst, man kommer på nått trix, man kanske tar med sig nått, man kanske är ute och 

reser. Men är man en förälder som har väldigt svårt för den som har stora brister i 

föräldraförmågan, då blir det ju väldigt viktigt med det som är runtomkring. 

Ett hinder kan vara att man inte vet hur man ska bete sig mot barnet för att den inte 

har träffat barnet på länge och inte vet vad som är aktuellt i barnets liv eller har 

svårigheter med kommunikation på grund av psykisk funktionsnedsättning, de kan 

vara diagnoser som gör väldiga hinder. Men vissa har problem med och veta hur 

man kommunicerar med barn.  



 28 

Förälderns egen kapacitet påverkar hur mycket den klarar av och förälderns egna problematik 

spelar in, exempelvis av en funktionsnedsättning. Samtidigt beskriver en socialarbetare att det 

kan vara svårt för alla föräldrar att veta hur de ska bete sig under ett umgänge och vara naturliga 

i den konstlade situationen. De kanske inte har träffat sina barn på länge och inte vet hur 

barnens liv ser ut just nu och kan ha svårt att interagera med barnet på grund av detta. 

Socialarbetaren tar upp att det är av vikt att de försöker förstå föräldrarnas förutsättningar och 

svårigheter inför ett umgänge. 

Men samtidigt tycker jag att man måste förstå föräldrarna, herregud och träffa sina 

ungar så pass lite som ändå blir, så ska man ändå vara så glad och man ska vara 

varm och man ska ge allt, så det är inte konstigt och jag tror att det är viktigt att man 

som umgängesperson förstår det. 

Utifrån en teoretisk förståelse beskrivs här problemet med att socialarbetaren som 

gräsrotsbyråkrat måste följa lagen och samtidigt ha relationer med sina klienter och kunna ta 

med sig sin förståelse för klienten in i bedömningen. Socialarbetaren behöver utvärdera och 

styra umgänget utifrån biologiska föräldrars föräldraförmåga och utifrån vad som är barnets 

bästa och samtidigt som de behöver ha förståelse för svårigheterna att agera på ett naturligt sätt 

under umgängestillfällena. Socialarbetarens bedömning av föräldraförmågan kan baseras på 

förväntningar att föräldern ska kunna agera ”normalt” under umgänget. Den professionella 

bedömningen som gräsbyråkraten gör kan påverkas av hur mycket den anser att föräldern 

behöver förståelse inför situationen.  

Denna komplexitet försvåras av att det egentligen inte är förälderns perspektiv socialarbetaren 

ska utgå ifrån utan barnperspektivet. Gräsrotsbyråkratens klient är främst barnet. Därför kan 

denne skapa sig en förståelse för en förälderns svåra situation men är ändå tvungen att se till 

barnet i första hand. I detta kan således inte hänsyn tas till förälderns situation utan centralt är 

hur umgänget upplevs utifrån barnet. Detta sker dock parallellt med att barnperspektivet också 

präglas av att barn har rätt till sina föräldrar och detta kan vara en förklaring till att 

socialarbetaren ibland inte endast fokusera på vad som är bäst för barnet i just den situationen. 

Detta är också ett exempel på den komplexitet i de bedömningar som socialarbetaren måste 

göra utifrån flera aktörers behov som till slut blir beslut för en klient. Lipskys (1980) 

beskrivning av gräsrotsbyråkraten och handlingsutrymme blir något smalt för att visa på denna 

mångtydighet. 

Socialarbetarna beskriver hur möjligheter för umgänge kan bero på föräldrarnas tillstånd. Mår 

föräldern mycket dåligt eller har ett aktivt missbruk under tiden som umgänge är aktuellt kan 

socialarbetarna bedöma utifrån ett barnperspektiv att det inte är förenligt med barnets bästa att 
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ha ett umgänge just nu, även om socialarbetarna anser att umgängen nästan alltid är för barnets 

bästa.  

Och sen som sagt att en grund del också i de här med umgängen är hur föräldrarnas 

situation ser ut, ja men att man inte mår jätte psykiskt dåligt eller att man, om man 

är i missbruk så ska man inte ha umgängen utan man ska ju va i ett skick som inte 

påverkar umgänget negativt. 

Socialarbetarna diskuterar hur hård bedömningen ska vara, framförallt när det gäller föräldrar 

med missbruk. De problematiserar kring inställningen av nolltolerans, att föräldrar ska vara 

fria ifrån sitt missbruk på så sätt att de är rena på drogtester och menar att det är svårt att bedöma 

om en förälder behöver vara helt ren eller om den endast behöver vara icke märkbart påverkad.  

Vi har diskussioner om att föräldrar som är i ett så långvarigt missbruk, som har 

varit det i flera år, då så kanske inte barnet far illa ifall den här föräldern har lite 

THC1 i kroppen. Bara självklart den här föräldern är stabil i mötet med barnet. Det 

är ju en förutsättning, självklart. De får ju inte vara nån som är märkbart påverkad. 

Men att man kanske inte ska behöva vara nykter i ett år för att få träffa sitt barn… 

för att få till det, även om det kan va viktigt för barnet att behålla kontinuitet istället 

för att de blir så att inget umgänge på ett halvår så blir det två umgängen sen tar 

föräldern ett återfall sen blir det en ny sån där period där man inte får träffa 

föräldern.  Och istället då, om föräldern klarar av att genomföra ett bra umgänge.  

Utifrån föreställningar om barnets bästa kan det argumenteras att barnet borde undanhållas att 

träffa sina föräldrar påverkade under umgängen. Dock kan socialarbetaren bedöma att de 

fördelar som finns med umgänge väger tyngre än de nackdelar som kommer med att träffa sina 

föräldrar som har droger i kroppen. Lipskys (1980) begrepp gräsrotsbyråkrati utgår från att 

socialt arbete är komplext och därför behöver socialarbetaren ha handlingsutrymme för att 

hantera de individuella bedömningarna. I detta exempel visas styrkan i att socialarbetaren kan 

skapa en relation till klienten och dess omgivning och utifrån det göra bedömningar som inte 

skulle kunna göras om denna relation inte fanns. Relationen ger då en säkerhet till barnet som 

inte skulle kunna tillförsäkras om socialarbetaren inte kände föräldrarna. Socialarbetarna 

använder sin erfarenhet och expertis och gör en individuell bedömning om föräldern klarar att 

träffa sina barn, trots att den inte är helt ren från sitt missbruk. Socialarbetarna visar hur de 

bedömningar de gör påverkar klienten, i det här fallet barnet, positivt och att de individuella 

bedömningarna främjar barnets bästa. Om inte socialarbetaren hade detta handlingsutrymme 

skulle det troligen bli en lång separation mellan barnet och dess förälder, som kan riskera att 

påverka barnet negativt.  

Ett annat hinder vid umgängestillfällen är att de biologiska föräldrarna inte dyker upp. 

Anledningar till detta beskrivs av socialarbetaren exempelvis vara förälderns problematik, med 

                                                 
1 THC är en förkortning för den kemiska formeln för delta-9 tetrahydrocannabinol vilken är den dominerande 

psykoaktiva komponenten i cannabis. 
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antingen missbruk eller psykisk ohälsa. Dessa tillstånd kan försvåra föräldrarnas förmåga att 

klara av planerade möten och hålla sig till den bestämda strukturen. Detta problem har 

framkommit i forskning som visar på att föräldrar med denna typ av problematik har 

svårigheter att infinna sig i rätt tid eller kommer inte alls på umgängen (Dawson & Berry, 

2002). Socialarbetarna diskuterar kring vad som är bäst utifrån ett barnperspektiv, att riskera 

att barnen upprepade gånger blir svikna eller umgängena begränsas eller att de inte får träffa 

sina föräldrar.  

Sen kan det finnas de här gråzoner, där vissa föräldrar har ambitioner och vilja att 

ha umgänge med barnet men förmår inte att stå för den strukturen, 

överenskommelsen som ett umgänge kräver, så dyker man inte upp, man lovar 

barnen, och de kommer sig väldigt, man kommer överens om umgängestillfällena, 

men så blir det något annat som händer, så det blir svek för barnet gång på gång och 

då kan man fundera igenom, är det till barnets bästa att fortsätta driva det, fortsätta 

gång på gång göra barnet besviket i den situationen. 

För att minska risken att föräldrarna inte närvarar vid umgängestillfällen beskriver en 

socialarbetare hur de på en arbetsplats haft som rutin att skicka en påminnelse till biologiska 

föräldrar innan umgänget. Detta ansåg socialarbetaren till större grad möjliggjorde att 

föräldrarna kom ihåg och dök upp på umgängen. Detta stärks av Nesmith (2014) och Sen och 

Broadhurst (2011) forskning där de beskriver liknande metoder, att socialarbetaren engagerar 

sig och hör av sig till biologiska föräldrar, som har haft effekt på hur många umgängen som 

genomförs.  

 

5.4.2 FAMILJEHEMSFÖRÄLDRAR  

Socialarbetarna beskriver att familjehemsföräldrarnas inställning till att barnet ska träffa sina 

biologiska föräldrar kan påverka barnets känsla inför det. De kan ha en oro inför umgänget, att 

barnet inte ska ha det bra och att de inte alltid ser fullt ut i barnperspektivet utan låter sina 

rädslor styra. Denna oro kan sprida sig till barnet och den kan även försämra deras förmåga att 

förbereda barnet inför ett umgänge.  

Om familjehemmen är skeptiska till att barnet- om familjehemmet har svårt att fullt 

ut se barnets perspektiv utan lägger in för mycket av sig själva. ”Nej men, biologiska 

föräldrarna, det kommer inte att bli bra”, ska du verkligen träffa mamma. Tror du 

verkligen det är bra att träffa mamma, blir det bra om du träffar mamma. 

Socialarbetarna beskriver vikten av att familjehemmet förbereder och peppar barnet inför ett 

umgänge. Att familjehemmet uppmuntrar barnet till umgänge med sina föräldrar möjliggör att 

barnet har en positivare inställning till umgänge och att barnet känner sig tryggt att ha det. 
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Familjehemmet måste känna sig trygga i att de blir bra för barnet. Även om dom 

själva har en oro måste de kunna förbereda barnet. Så att barnet är tryggt i vad som 

ska hända. Dom måste uppmuntra barnet att: ”nu ska du hälsa på”, ”det kommer bli 

trevligt och bra”, ”skulle det va nånting så kan du ringa” eller men att trygga barnet 

i det. 

Oron över umgängena kan vara på grund av att familjehemmet uppfattar att barnet beter sig 

annorlunda efter umgängena. Socialarbetarna beskriver att familjehemmen kan berätta om hur 

barnen har reaktioner efteråt och att familjehemmet på grund av detta upplever att det vore bra 

att minska ner på umgänget. Socialarbetarna problematiserar detta och beskriver att det finns 

gånger då familjehemmen väljer att uppmärksamma dessa reaktioner, fast de skulle kunna bero 

på något annat, exempelvis att ett umgänge är en onaturlig situation för barnet att infinna sig i. 

Socialarbetarna berättar att lösningen till detta kan vara fler umgängestillfällen, så att barnen 

och föräldrarna vänjer sig att träffas i denna situation. Socialarbetarna menar att många av de 

familjehem de har är bra och många förstår barnets behov av att ha en relation med sitt 

biologiska nätverk och kan stötta barnen i det. Problemet uppstår ofta genom att familjehemmet 

vill skydda barnen och är oroliga att de far illa av umgänget. 

Diskussionerna som socialarbetarna lyfter kring familjehemmet visar komplexiteten i att vara 

familjehem. Utifrån ett barnperspektiv kan det vara enklare att förstå barnets reaktioner och 

ändå vilja fortsätta med umgängen. Då barnperspektivet är ett mångfacetterat begrepp kan det 

innebära att de som inte arbetar professionellt med det har svårt att förstå komplexiteten i 

bedömningen. Det kan vara lätt att endast gå på det barnet visar för stunden och inte väga in 

beprövad kunskap. Familjehemmet har inte alltid den professionella erfarenheten som krävs 

för att göra en objektiv bedömning och det kanske också är för mycket att kräva av dem. 

Familjehemmen beskrivs ligga i gränslandet mellan professionella och privata aktörer. De 

förväntas tänka utifrån ett professionellt barnperspektiv, där de behöver uppmuntra barnet till 

något de själva inte upplever är barnets bästa samtidigt som de har en föräldralik relation till 

barnet.  

5.5 DET TREDELADE FÖRÄLDRASKAPET 

Socialarbetarna beskriver att samarbete mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna 

kan påverka umgängena i en positiv riktning och att de sker mer regelbundet. Ett hinder till 

samarbete kan vara den biologiska förälderns problematik. Problematiken kan göra att 

familjehemmet har svårt att samarbeta med biologiska föräldrar på grund av att de inte förstår 

dem. Om familjehemmet försöker förstå orsaker till de biologiska föräldrarnas beteende kan 

de förenkla samarbetet dem emellan. 
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Det är jättepositivt för barnen om man får till en bra relation. Och att våga möta en 

förälder som har en lindrig utvecklingsstörning. Då kan det ju bli så att man tar till 

fula ord eller att man blir sur eller tvär därför att man inte förstår situationen. Då är 

det viktigt att familjehemmet känner sig trygga i- ja men vad beror det här på? Ja 

men nu blev det fel i kommunikationen och inte tar åt sig personligen.  

Socialarbetarna berättar att om det är en bra relation mellan familjehem och biologiska 

föräldrar går umgängena mycket smidigare. Umgänget kan då kanske vara i familjehemmet, 

vilket kan vara positivt för barnet, att de är trygga där och inte behöver flyttas från sitt 

vardagliga sammanhang. Vidare kan det också förenkla planeringen av umgängen så att de sker 

oftare om parterna bibehåller kommunikation utan socialarbetarens inblandning. 

Socialarbetarna berättar om flera familjehem som de anser vara ledstjärnor inom detta.  

När föräldern skulle ha umgänge med sitt barn, hen åkte och det hade hen i 

familjehemmet, det blev en familjehemsplacering. Och det hade hon i familjehemmet 

med den där pyttelilla bebisen och den familjehemsmamman var ju fantastisk, hon lät 

föräldern vara i sitt hem och lät hen vara med när hon bytte blöjor och fick liksom ta 

hand om den här lilla nyfödda bebisen, det funkade ju jättebra. 

Sen är de ju superbra de få familjer där de finns bra relation mellan, biologisk 

förälder och familjehem. De familjehem som bjuder in biologiska föräldrarna, på 

fika, på skolavslutning, ja men då står både familjehem och biologisk förälder 

utanför kyrkan när klassen springer ut. Man går gemensamt och käkar middag på 

nån restaurang, på skolavslutningsdagen. De, där fungerar det ju, oftast bra, när 

familjehemmen, men är i en bra relation mellan familjehem och biologiska föräldrar. 

Då blir de bra för barnet. 

Socialarbetarna beskriver också att föräldrarnas inställning till placeringen och till 

familjehemmet spelar roll för möjligheterna till umgänge. Om föräldrarna motarbetar en 

placering och försöker påverka barnet till att barnet också ska bestrida placeringen kan det 

resultera i att det inte går att genomföra umgänget. Föräldrarna kan antingen motsätta sig en 

placering eller att de förnekar de faktorer som bidragit till att placeringen genomförts. Då kan 

det bli en lojalitetskonflikt hos barnet och även sätta barnen i påfrestande situationer, där de 

måste hantera dubbla känslor inför föräldern.  

Socialarbetarna berättar att det är viktigt att från socialtjänstens sida försöka förstå de 

biologiska föräldrars situation och respektera att de är barnets föräldrar, oavsett hur situationen 

kring placeringen ser ut. Detta kan stärka samarbetet och lugna föräldrarna. Det är också utifrån 

ett barnperspektiv viktigt att barnen uppfattar att sina föräldrar blir respekterade och bra 

bemötta.  
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Jag tror det är viktigt för föräldrarna att dom förstår, att vi förstår, att det kan vara 

mycket känslor, vanmakt och sånt, som sen kan ligga emot föräldrarna: ja men han 

sa så och gjorde så och sådär, men ja viktigt det tycker jag det är att man får 

någonting, att man blir behandlad med respekt när man är förälder, faktiskt och det 

är också viktigt för barnen och se att deras föräldrar är värda att bli behandlade 

med respekt eftersom jag är en del av dom, identitet och så. 

Under intervjuerna framkommer det också att även fast parterna kan samarbeta kan brist på tid 

vara en hindrande faktor för umgänge. Socialarbetarna beskriver hur tiden för barnet och 

familjehemmet ibland inte räcker till. Barnet har mycket aktiviteter och att familjehemmet gör 

mycket tillsammans som familj. Socialarbetarna beskriver vikten av att familjehemmet förstår 

att umgänge är något viktigt för barnet och att det behöver prioriteras men socialarbetarna 

förstår samtidigt att barn går i skolan och har aktiviteter på vardagarna och behöver vara med 

familjehemmet också på helger. Socialarbetarna beskriver att de försöker samarbeta och 

planera tillsammans med familjehemmet men att de samtidigt behöver se till att det finns tid 

för umgänge.  

Tidsbristen återspeglas också hos socialarbetarna. Några socialarbetare efterfrågar mer tid att 

arbeta mer med förändringsarbete tillsammans med de biologiska föräldrarna. Socialarbetarna 

beskriver upplevelser kring att de inte har utrymme att arbeta kring ett förändringsarbete med 

föräldern utan när barnen blir placerade så flyttas fokus bort från föräldrarna och det upplevs 

att de blir bortglömda. Socialarbetarna menar att det i större utsträckning skulle finnas insatser 

för föräldrar med placerade barn och att de hade mer stöttning i sitt förändringsarbete i och 

med det. Det beskrivs att föräldrarna till en början av en placering kan bli beviljade stöd men 

att föräldrarna efter en tid kan behöva stödet igen, om de exempelvis har tagit ett återfall eller 

mår sämre psykiskt. Men då finns det ingen enkel kontakt på socialtjänsten för dem och detta 

kan medföra att de inte klarar av att söka hjälp igen på egen hand. Varför socialarbetarna anser 

att detta är viktigt är utifrån att de är barnets föräldrar och det ska arbetas för en återförening 

mellan barn och föräldrar. Men har föräldern inte gjort ett förändringsarbete kommer 

situationen inte ändras och barnen kommer inte kunna komma tillbaka och bo hos sina 

föräldrar. Socialarbetarna beskriver också att föräldrarna kan behöva förberedande stöttning 

inför umgängestillfället för att lära sig att hantera och bemöta barnen på ett mer fungerande 

sätt. Detta är en insats som finns till viss del men de önskar att den skulle utökas.  

Det är beskrivet i lag, framförs forskning och av socialarbetarna själva att det allt som oftast är 

barnet bästa att ha en relation till sina föräldrar. Att socialarbetarna inte har möjlighet i sitt 

arbete att utveckla föräldrarnas föräldraförmåga anser vi kan minska deras möjligheter att på 

lång sikt hjälpa barnet. En förklaring till att det inte finns möjligheter till detta är att föräldrarna 
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inte är socialarbetarens främsta klient. Det framgår från socialarbetarna att det inte bara är 

barnen som kan vara i fokus i en placering och vid umgängen men att det kan utläsas tendenser 

från socialarbetarna att deras tänkta tid till deras klienter inte överensstämmer med den 

arbetsbelastning som finns. Tidsbristen som är beskriven ovan gör att socialarbetarna behöver 

prioritera sitt arbete. Detta kan leda till att det blir kortsiktiga lösningar. Detta är inget som kan 

lastas på socialarbetarna utan som kan ses som en samhällsfråga, där de långsiktiga lösningarna 

ser dyrare ut för tillfället.  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION  

I detta kapitel presenteras först en summering av det mest väsentliga från resultatet i kapitel 

fem. Vidare analyseras resultaten i förhållande till teori och tidigare forskning. Därefter 

diskuteras hur de metodologiska valen har format resultatet i uppsatsen. Slutligen presenteras 

slutsatser kring uppsatsen samt vilka betydelser uppsatsen kan ha för framtida forskning och 

praktik. 

 

6.1 SUMMERING 

En stor del av de bedömningar socialarbetarna gör i umgängesfrågor beskrivs som "rörliga" 

och förändras beroende på den specifika situationen och i det enskilda fallet. I de flesta fall 

anses handlingsutrymmet stort då socialarbetarna har möjlighet att utifrån deras egen 

bedömning minska eller öka inblandningen i umgängena, beroende på om aktörerna i umgänget 

kommer överens och om det anses vara det bästa för barnet. Dock framkommer det att 

socialarbetarens möjligheter att påverka umgänget är beroende på vilken lagstiftning som 

barnet är placerat med hjälp av. Det kan utläsas en skillnad i möjligheten att påverka umgänge 

beroende om det är en frivillig- eller tvångsplacering. Om barnet är placerat enligt LVU finns 

större möjlighet för socialarbetaren att påverka under vilka termer som umgänget ska 

genomföras då föräldrarna inte kan påverka placeringen som barnet har.  Vid en frivillig 

placering minskar utrymmet att påverka umgänget och socialarbetarna är i allt större grad 

tvungna att förhålla sig till föräldrarna och deras åsikter om umgängets omfattning. Detta leder 

till ständiga avvägningar. Resultatet visade att i vissa fall kunde exempelvis barnperspektivet 

åsidosättas för att inte riskera att ett samtycke till placering återtas. Här ställs den individuella 

socialarbetarens kvalitéer på prov då socialarbetarna kan fatta beslut som påverkar människor 

negativt men har samtidigt en roll att hjälpa dessa. I detta kan socialarbetarens roll bli otydlig, 

socialarbetaren är myndighetsperson som ansvarar för att allt ska skötas "enligt regelboken" 

men är samtidigt där för att se till att umgänget blir så bra som möjligt genom att genom att 

skapa goda relationer och skapa bra förutsättningar för umgänge. Utifrån de teoretiska 

resonemang som Lipsky (1980) för kan handlingsutrymmet som socialarbetaren besitter inte 

ge möjlighet i detta fall till individuella bedömningar utifrån barnet utan måste tillgodose flera 

parter. Dock är barnets bästa ofta beroende av en bra relation med sin förälder och det kan göra 

att Lipskys (1980) beskrivning av handlingsutrymme inte till fullo klargör komplexiteten i 

dessa bedömningar.  
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Ibland upplevs en osäkerhet inför vem umgänget är till för. Grundtanken med umgänge och 

lagstiftningen är att umgänget utgår från barnets behov. Föräldrars påverkan och andra faktorer 

kan ibland väga in och det kan framstå som oklart vem umgänget är till för. Att bedömningen 

om barnets bästa kan åsidosättas kan te sig problematisk. Socialarbetaren har många aktörer att 

förhålla sig till, främst biologiska föräldrar och barnet. Därmed blir bedömningen svår och det 

är den individuella bedömningen tillsammans med socialarbetarens handlingsutrymme som 

avgör bedömningen. Vid placeringen vill oftast de biologiska föräldrarna ha umgänge med sina 

barn i en hög utsträckning. Ett utökat umgänge kan i många fall anses som positivt för barnet 

men ett utökat umgänge kan även vara negativt. I många fall är socialarbetarna tvungna att 

förhålla sig till de biologiska föräldrarna som en ”extra klient” och försöka att tillgodose 

föräldrarnas vilja då dessa besitter makt att kunna dra tillbaka en placering eller på andra sätt 

påverka socialarbetaren. Detta gör, som ovan har beskrivits, att barnets bästa kan tummas på 

för att kunna behålla den insats som socialarbetaren har avsett för barnet. Utifrån resonemanget 

om gräsrotsbyråkratens begränsningar i ovanstående stycke skulle en annan tolkning kunna 

vara att det i detta fall skulle vara bra att socialarbetarna agerar som gräsrotsbyråkrat och 

förhåller sig endast till barnet. Då skulle inte föräldern räknas som klient och barnets bästa 

skulle återigen sättas i främsta rummet. Men på grund av de begränsningar som finns i SoL kan 

förälderns vilja ibland väga för tungt och överskugga barnets bästa. 

Bristen på resurser, lyfter Lipsky (1980, s.3) som vanligt för gräsrotsbyråkraten. Den offentliga 

sektorn, som gräsrotsbyråkraten oftast är verksam inom, präglas ofta av tidsbrist och 

resursbrist. Att prioritera hur de begränsade resurser som socialarbetaren besitter är en 

avvägning. Om socialarbetarna skulle kunna lägga mer tid på de biologiska föräldrarna och 

delta i umgängestillfällena skulle detta kunna höja kvalitén på umgängena och bidra till säkrare 

beslutsfattande. Bristen på tid kan hindra möjligheten att göra väl övervägda bedömningar om 

umgänge. Detta kan påverka de beslut som tas kring umgänge och kan i förlängningen riskera 

att påverka barnets bästa på ett negativt sätt.  

Tidsaspekten är en tydlig hindrande faktor som syns i resultatet. Både socialarbetarna, 

familjehemmet och barnet kan ha svårt att få tiden att räcka till för umgänge med de biologiska 

föräldrarna. Familjehemmet och barnet beskrivs ofta ha mycket aktiviteter och att träffa de 

biologiska föräldrarna så ofta som skulle vara önskvärt kan vara svårt att få ihop. 

Socialarbetarna uppger också att deras pressade arbetssituation medför att de inte kan lägga ner 

den tid som de önskar för att arbeta med ett förändringsarbete med föräldrarna. Socialarbetarna 

beskriver att de i regel ska arbeta mot en återförening mellan barn och föräldrar men att de har 
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svårt att få tid att hjälpa föräldrarna att förändra den situation som ligger till grund för 

placeringen.  

Beroende på situation och ålder kan socialarbetarna bedöma att barnets åsikt har mer eller 

mindre betydelse. Barnets åsikt är betydelsefull och ska väga in i en bedömning men då det är 

många faktorer som väger in i ett beslut kan barnets åsikt få en subsidiär roll även fast den inte 

ska ha det. Exempel på detta kan vara att barnet uttrycker att denna inte vill träffa sina föräldrar 

men då socialarbetaren ändå anser att det skulle vara bra för barnet i ett långsiktigt perspektiv 

att ha umgängen övertalas barnet. Dock behöver detta inte betyda att det bedömningen av 

situationen är fel utan beslutet fattas utifrån ett perspektiv där socialarbetaren anser att det ska 

gynna barnet i långa loppet. Barnets umgänge med de biologiska föräldrarna ska främjas och 

att det ska gå ganska långt innan en begränsning av umgänge görs. Denna uppfattning kan 

bland annat härledas till forskning som pekar på att det är bra för barnets identitetsutveckling 

att träffa sina föräldrar och att detta var till barnets bästa. Vår tolkning är att organisationens 

uppfattning till stor grad följer detta synsätt. Dock finns en gränsdragning där socialarbetaren 

anser att om ett barn har utsatts för våld eller sexuellt utnyttjande ska bedömningen kring 

umgänge vara strängare. Socialarbetaren gör en övervägning kring umgänge utifrån barnets 

bästa beroende på orsak till placering. 

Resultatet visar att platsen för umgänge är en central del för att umgänget ska bli för barnets 

bästa. Utifrån barnets bästa kan umgänget ske antingen i familjehemmet eller i en lokal om det 

inte går att vara hemma hos den biologiska föräldern. Möjligheten för att det ska ske i 

familjehemmet beror på barnets känslor inför det, om det uppmärksammas att barnet upplever 

en lojalitetskonflikt. Det som också avgör är hur familjehemmet och biologiska föräldrar 

känner inför ett umgänge i familjehemmet. Hänsyn kan behöva tas till detta även om umgänget 

ska vara för barnets bästa. Vi tolkar att barnperspektivet kan sättas i andra hand på grund av 

andra aktörers viljor, men samtidigt kan umgänget bli obekvämt och påfrestande om de som 

ska delta i det inte känner sig bekväma och då blir umgänget ändå inte optimalt för barnets 

bästa. Här syns en möjlig brist i Lipskys (1980) begrepp handlingsutrymme då detta teoretiska 

perspektiv inte till fullo har möjlighet att ta in hur de många aktörers viljor i förhållande till 

klienten samverkar. De olika aktörerna kan vara med och påverka vad som blir barnets bästa. 

Om det inte är möjligt att genomföra umgänge i ett hem kan det istället göras i en lokal. En 

lokal kan bli en neutral arena där föräldrar och barn träffas. Lokalen ska vara barnanpassad, 

mer likt ett ”hem” där föräldrar och barn naturligare kan umgås. Detta finns inte i nuläget i 

kommunen där socialarbetarna i vårt material arbetar, vilket uppfattas som ett hinder för att 
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kunna utforma umgänget utifrån barnets bästa. Det kan uppfattas som en fråga som är specifik 

och ett problem som gäller endast på den arbetsplatsen men eftersom socialarbetarna tydligt 

problematiserar kring det anser vi att det är av vikt att belysa det hinder de ser utifrån ett 

barnperspektiv.  

De biologiska föräldrarnas agerande under umgänge skapar både hinder och öppnar upp 

möjligheter. Socialarbetarna utgår från ett barnperspektiv och gör bedömningar kring umgänge 

utifrån barnets bästa samtidigt som socialarbetarna måste ta hänsyn till att föräldrarnas 

agerande kan bero på den konstlade situationen som umgänge är. Svårigheten är att barnet är 

första prioritet och att föräldern inte kan tas hänsyn till så mycket att det påverkar barnets 

upplevelse av umgänge. Samtidigt måste det uppmärksammas att socialarbetaren via sitt 

omdöme pendlar och växlar mellan synsätt, positioner och även kort- och långsiktiga 

konsekvenser men hela tiden har barnets bästa i fokus. En svårighet är att försöka väga in alla 

dessa aspekter i en bedömning. Om socialarbetaren inte möjliggör umgängen, genom att ta 

hänsyn till föräldern, kanske det inte går att genomföra umgängen och då blir det inte barnets 

bästa i alla fall. Komplexiteten i barnperspektivet är att barnets bästa i situationen inte är alltid 

är densamma som barnets bästa i det långa loppet.  

Biologiska föräldrars beteende inför eller under ett umgänge är en eventuell hindrande faktor. 

Exempel från materialet kan vara att föräldrarna inte dyker upp på umgängen eller är i ett aktivt 

missbruk. Det rådande paradigmet kring umgänge utifrån barnperspektivet är att umgänge i 

regel är för barnets bästa (Westberg & Tillander, 2010). Men i vissa fall kan det skada mer än 

gynna barnet. Bedömningarna sker utifrån barnets säkerhet och barnets bästa. Ibland behöver 

umgänget begränsas för en tid eftersom det inte är förenligt med barnets bästa. Men i vissa 

situationer kan bedömningen vidgas och också baseras på förälderns individuella situation. En 

bedömning som socialarbetaren står inför är om föräldern kan delta i umgängen när den är i ett 

aktivt missbruk om den inte är märkbart påverkad. I dessa situationer kan det vara bättre ur ett 

barnperspektiv att genomföra ett umgänge så att umgängena kan ske mer regelbundet. Denna 

bedömning visar tydligt gräsrotsbyråkratens fördelar med sitt relativt fria handlingsutrymme 

och hur dessa individuella bedömningar medför positiva beslut för barnets bästa. Det finns 

också tillfällen då biologiska föräldrar hindrar umgängen genom att de inte dyker upp. Den 

sistnämnda situationen beskriver socialarbetarna som ett möjligt problem på sikt och om det 

sker ofta kan socialarbetaren bedöma att barnets bästa är att inte planera umgängen.  
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Resultatet visar att familjehemmet både kan möjliggöra och hindra umgängen. En viktig roll 

som familjehemmet har är att de uppmuntrar barnet inför umgängen och på så sätt förmedlar 

en känsla av trygghet. En orsak till att familjehemmen inte gör detta är att de oroar sig över vad 

som sker under umgängena och låter sin egen rädsla gå ut över barnet. Socialarbetarna 

beskriver att de har många bra familjehem som förmedlar en trygghet. Familjehemmet kan 

också försöka hindra umgängen som de anser inte är för barnets bästa, beroende på de 

reaktioner som barnet kan ha efteråt. Dessa reaktioner ses av familjehemmet som belägg för 

att barnet tar skada. Socialarbetarna kan ha en annan uppfattning, reaktionerna ses naturliga på 

grund av ansträngningen det kan vara för barnet att träffa sina föräldrar för första gången på 

länge och att botemedlet är fler umgängen.  

Det tredelade föräldraskapet pågår mellan familjehemmet, biologiska föräldrarna och 

socialtjänsten. Samarbetet mellan dessa påverkar utgången av umgänget. Socialarbetarna 

beskriver att placeringen blir enklare om familjehemmet och biologiska föräldrarna kan 

samarbeta och på så sätt möjliggörs också umgängen. Om parterna kan samarbeta är chansen 

större att umgängena kan ske i familjehemmet och att de kan ha en direkt kommunikation med 

varandra. Avgörande för ett fungerande samarbete är ofta familjehemmet och dess förmåga att 

hantera de biologiska föräldrarna. Ett empatiskt förhållningssätt tycks vara nyckeln till att 

familjehemmet kan bemöta föräldrarna på ett sätt som ger ett bra samarbete. Om de biologiska 

föräldrarna och familjehemmet samarbetar och de biologiska föräldrarna accepterar 

placeringen påverkar det barnens välmående positivt. Då kan barnen lättare känna sig trygga i 

familjehemmet och det möjliggör en bra kontakt mellan biologiska föräldrar och barn.  

 

6.2 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL TIDIGARE FORSKNING 

Vårt resultat visar att socialarbetarna tycker att umgänget fungerar bäst om det i första hand 

sköts av familjehemmet och föräldrarna. Detta stämmer överens med Nesmith et al. (2015) 

forskning, vilken visar på att umgänget fungerar bäst när familjehemmet och föräldrarna känner 

sig delaktiga i genomförande och planering av umgänge. Det som inte framgår tydligt i vårt 

material är orsaken till att socialarbetarna väljer att låta dem ha ansvaret. Analysen tyder på att, 

med tanke på informationen som socialarbetarna har delgett om sin brist på tid, att en 

påverkande faktor också kan vara att det är enklare och det tar mindre tid från socialarbetaren 

om någon annan hanterar umgänget. Att socialarbetarna ges möjlighet att spara tid behöver tas 

i beaktande eftersom att något som kan vara en möjlighet för utökat umgänge i slutändan istället 
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blir en omfördelning av ansvar och något som hindrar umgängen. Om socialarbetaren inte har 

det största ansvaret för umgängen är det beskrivet i tidigare forskning att risken ökar för 

reducerade umgängen (Nesmith, 2014). 

Resultatet visade att bedömning kring umgänge styrs bland annat av de ramverk som 

socialarbetarna måste förhålla sig till. Det finns ett glapp mellan SoL och de stränga krav i 

LVU som skapar en gråzon där barn som far illa men inte tillräckligt illa under umgänge kan 

hamna. De negativa sidorna med umgänget räcker inte för kraven för att socialarbetarna ska 

kunna placera med hjälp av LVU. Detta gör att socialarbetarna måste planera umgänge i samråd 

med föräldrarna även om barnets bästa inte överensstämmer med föräldrarnas krav. Ponnert 

(2007) beskriver en del av detta dilemma i sin forskning och påpekar att det är ett säkrare sätt 

att skydda barnet att samarbeta med barnets föräldrar än att ansöka om tvångsvård. Detta bidrar 

till att samarbetet med föräldrarna prioriteras framför barnets behov av skydd ifrån dem (ibid.).  

Westberg och Tilander (2010) beskriver hur familjehemsvård präglas av ett relationsorienterat 

synsätt och att barn har rätt att ha en relation till sin biologiska familj. Lundström och Sallnäs 

(2009) beskriver att det relationsorienterade synsättet leder till att föräldrarna i de allra flesta 

fall inte kan ersättas av andra vuxna. Westberg och Tilander (2010) beskriver också i sin 

forskning att barn kan uppleva att kontakten med de biologiska föräldrarna underlättar för 

identitetsskapande och minskar negativa konsekvenser, så som känslan av att känna sig kluven 

mellan båda familjerna. Samtidigt visar Westberg och Tilander (2010) att det finns barn som 

ifrågasätter varför de behöver träffa sina föräldrar och Lundström och Sallnäs (2009) beskriver 

en mindre grupp ungdomar som inte vill ha kontakt med sina föräldrar. Denna kluvenhet antyds 

även av informanterna i vårt material där socialarbetarna beskriver hur de eftersträvar att 

placerade barn ska ha umgänge med sina föräldrar och att det är bra för barns 

identitetsutveckling. Informanterna nämner samtidigt hur vissa barn berättar att de inte vill 

träffa sina föräldrar eller att de behöver göra bedömningen att det inte är barnets bästa att träffa 

sina föräldrar. Alla bedömningar beskrivs görs utifrån det individuella barnets åsikter och dess 

situation. Detta stämmer överens med forskning från Boyle (2017) och Sen och Broadhurst 

(2011) som menar att bedömningarna ska ske utifrån barnets behov och att de professionella 

ska prata med barnen om hur de upplever situationen. Vi anser dock att detta behövs vägas 

gentemot dilemmat kring ramverket, som är beskrivet ovan, att socialarbetaren inte endast kan 

se utifrån det enskilda barnets bästa.  
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Forskning från Boyle (2017) och Sen och Broadhurst (2010) visar på vikten av att 

socialarbetaren noga undersöker i vilka former ett umgänge anses passande. Ett umgänge som 

fungerar dåligt blir övervägande negativt för ett barn. I resultatet framkommer det att 

socialarbetarna inte har möjlighet att erbjuda den form av umgänge som de anser är passande 

utifrån att de inte har en barnanpassad lokal. Socialarbetarna beskriver att bristen på en 

ändamålsanpassad lokal kan göra att barnet upplever umgänget som tråkigt eller att barnet och 

föräldrarna inte har någon aktivitet som de kan göra tillsammans, vilket kan hindra att 

relationen mellan barn och föräldrar stärks och utvecklas.  

Resultatet visar att föräldrarna kan hindra umgänge genom att inte komma på 

umgängestillfällen. Detta hinder beskrivs även i forskning av Dawson och Berry (2002) som 

pekar på att det är att vanligt att föräldrar inte dyker upp vid umgängestillfällen. Forskningen 

beskriver att ett arbetssätt som minskar risken att föräldrarna inte dyker upp är att 

socialarbetaren engagerar sig i föräldern och hör av sig till denne innan umgänget. (ibid.) En 

av informanterna i materialet beskriver att de professionella på dennes arbetsplats har som rutin 

att de hör av sig till föräldrar före umgängestillfället. Detta tycker socialarbetaren möjliggör att 

föräldrarna kommer på umgängen, eftersom socialarbetaren stöttar dem i att komma ihåg det.  

Familjehemmet beskrivs i vårt material som en bidragande faktor till umgänge. Vårt resultat 

visar att det finns delade åsikter om umgänge ska ske i familjehemmet. En fördel är att om 

umgänget sker i familjehemmet sker det på en trygg plats för barnet. En nackdel är att barnet 

kan uppleva lojalitetskonflikter eller att familjehemmet eller de biologiska föräldrarna inte 

känner sig bekväma med att ha umgänge i familjehemmet. Detta dilemma utan ett givet svar 

överensstämmer med forskning från Nesmith et. al (2015) som menar att det finns fördelar med 

att umgänge sker i familjehemmet men att det även finns en risk att mötet mellan familjehem 

och föräldrar blir spänt. Forskning beskriver att empati från familjehemmets sida kan vara det 

som kan råda bot på denna spänning (Chateauneuf et al. 2017; Andersson, 2008). 

Familjehemmet klarar då av att hantera biologiska föräldrar, även om de ibland kan ha en 

missriktad ilska gentemot dem. Begreppet empati överensstämmer med vårt resultat som visar 

på vikten av att familjehemmet uppmuntrar barnet inför ett umgänge, även fast de själva kanske 

är oroliga inför det. Detta kan kopplas ihop med känsla av empati och förståelse, att 

familjehemmet försöker förstå de biologiska föräldrarna och att de förstår att det är dem som 

är barnets föräldrar. På grund av dilemmat som kommer med att ha umgänge i familjehemmet 

finns det inget entydigt svar på vad som är det bästa för barnet utifrån ett barnperspektiv.  
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Vårt material visar på att de biologiska föräldrarna har ansvar i att umgänget och även 

placeringen ska gå bra. Det framkommer att barnets bästa är att de biologiska föräldrarna 

accepterar placeringen eftersom det minskar risken för lojalitetskonflikter för barnet. Detta 

stärks av Westberg och Tilanders (2010) forskning där de beskriver att förälderns godkännande 

både hjälper barnet att komma till ro i familjehemmet och stärker även kontakten mellan barn 

och förälder.   

I resultatet framkommer vikten av att professionella som arbetar med barn har förståelse och 

visar respekt för biologiska föräldrar. Informanterna beskriver hur de professionella måste 

förstå att det inte är lätt för de biologiska föräldrarna att veta hur de ska bete sig under 

umgängen, eftersom det är en onaturlig miljö för alla inblandade. Detta överensstämmer med 

forskning som menar att ett förstående förhållningssätt gentemot föräldrar är en 

framgångsfaktor till att möjliggöra umgängen och betonar att socialarbetare måste förstå att 

föräldrarna kan ha svårt att veta hur de ska agera i dessa situationer (Loar, 1998).  

 

6.3 RESULTATET I FÖRHÅLLANDE TILL TEORI 

Studien har utgått från begreppen gräsrotsbyråkrati och barnperspektivet utifrån de intervjuade 

socialarbetarnas perspektiv på umgänge. Detta har medfört att vi tolkat resultatet utifrån synen 

på socialarbetarna som gräsrotsbyråkrater som arbetar utifrån ett barnperspektiv. 

Socialarbetare har lyfts fram i litteraturen att de kan anses befinna sig på en nivå i sitt arbete 

där de är myndighetspersoner och samtidigt har en nära relation till sina klienter. På grund av 

detta ansåg vi att gräsrotsbyråkrati var ett passande begrepp för att socialarbetarna pendlar 

mellan organisationens bestämmelser och ramverk samtidigt som de kan göra individuella 

bedömningar i dess närhet till klienten. Vidare ansågs barnperspektivet som relevant begrepp 

då barnets bästa är centralt för beslut rörande umgänge. 

Dessa begrepp öppnade upp möjligheterna att väga in och ta hänsyn till flera sätt att se på 

problematiken med umgänge där vi dels kunnat studera hur socialarbetarna utgår från 

barnperspektivet vid en bedömning och samtidigt måste förhålla sig till andra aktörer som är 

inblandade i umgänget. Vidare har begreppen bidragit till att studera en del av den komplexitet 

som socialarbetare står inför när umgänge ska anordnas. Socialarbetaren ska förhålla sig till de 

ramar i form av lagar och regleringar kring umgänge samtidigt som de måste göra 

individanpassade bedömningar. Vid en analys av materialet framkom begränsningar i 

begreppet gräsrotsbyråkrati, som inte till fullo har gett möjlighet att lyfta problematiken med 
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de många olika aktörer som är inblandade vid umgänge. Ett begrepp som skulle kunna 

komplettera dessa brister är systemteori som används för att betrakta hur olika system påverkar 

varandra. I en vidare analys av det studerade ämnet skulle även maktbegreppet kunna lyftas 

ytterligare. Socialarbetaren är i mångas ögon en person som sitter på stor makt att genom beslut 

förändra människors situation. Maktbegreppet skulle kunna synliggöra de konflikter som 

uppkommer i frågor om umgänge där många olika åsikter uppkommer om umgängets 

utformning. 

 

6.4 BETYDELSEN AV METODOLOGISKA VAL 

Eftersom studien har utgått från en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats har tanken med 

arbetet varit att analysera snarare än studera materialet, vilket stämmer överens med uppsatsens 

syfte. En central utgångspunkt i tolkningsarbetet har varit medvetenhet om att den ansats som 

uppsatsen utgår från innebär en omöjlighet att vara till fullo objektiv.  

Intervjuerna som har genomförts har varit av semi-strukturerad karaktär, vilket är att se som 

passande utifrån det kvalitativa perspektiv som anläggs i uppsatsen. Intervjuformen innebar att 

de intervjuade har haft möjlighet att prata öppnare och intervjuarna har undvikit att styra 

intervjuerna i den riktning som intervjuarna själva ansåg som mest passande. Den semi-

strukturerade metoden bidrog även till att de intervjuades egna tankar har kommit fram i större 

utsträckning i sådana frågor som de själva anser är intressanta. En negativ aspekt i detta är dock 

att vissa frågor som vi önskade ha svar på ibland lämnades delvis obesvarade eller spelade en 

mindre roll i samtalet. Att ställa följdfrågor för att styra tillbaka informanterna till det ämne 

som vi ville diskutera överensstämmer inte med en semi-strukturerad intervju. Vidare är 

umgänge nära besläktat med frågor som rör placering i familjehem, och således kunde samtalet 

glida in på dessa frågor snarare än det som uppsatsen syftade till att undersöka.  

Att arbeta med materialet utifrån en tematisk analys har bidragit till att underlätta och 

strukturera analysarbetet med materialet. Metoden har inneburit en process att koda, 

kategorisera och skapa teman som ansågs passande utifrån det studien syftar till att undersöka. 

Den tematiska analysen underlättade arbete främst i att sovra i materialet som författarna har 

haft att arbeta med. Dock bidrog den tematiska analysen till att vissa delar av intervjuerna som 

var intressanta ur andra perspektiv har utlämnats till fördel för annat material som 

överensstämde med vårt syfte. 
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Eftersom studien utgick från nio socialarbetare, tillhörandes samma kommun, kan uppsatsen 

endast uttala sig hur det ser ut för den specifika kommunen vi valt att studera. Eftersom att 

socialtjänstens organisation och förutsättningar kan skilja sig mellan olika kommuner kunde 

en studie av flera kommuner hade möjligtvis fler perspektiv och motsättningar kunnat lyftas 

fram och möjligtvis även kunnat bidra till att öka studiens generaliserbarhet. En sådan studie 

hade inneburit att antal deltagare i de olika kommunerna hade varit färre än i den aktuella 

studien, vilket riskerar att reliabiliteten kan bli lidande. Den kvalitativa metoden ställer dock 

inte krav på generaliserbarhet utan målet är att få fram enskilda personers beskrivningar av ett 

ämne och detta anser vi att vi har uppnått genom våra frågeställningar och vår metod.  

 

6.5 SLUTSATSER OCH IMPLIKATIONER FÖR VIDARE FORSKNING 

Utifrån studiens resultat kan vissa slutsatser dras ifråga om behovet av ett utökat arbete att 

förbättra utgångspunkterna för umgänge. Det är av vikt att betona att det är en kvalitativ studie 

som inte ger en generaliserbar bild, utan som istället uppvisar komplicerade situationer som 

kan uppstå kring bedömningar och genomföranden av umgänge.  

För vidare forskning skulle ett lämpligt ämne kunna vara det glapp som uppstår mellan SoL 

och LVU i förhållande till umgänge. Stränga kriterier i tvångslagstiftningen finns för att 

säkerställa rättssäkerhet för klienten. Dock skapar sådana kriterier i vissa enskilda fall hinder 

för att socialarbetarna ska tillgodose barnets bästa fullt ut. Denna problematik är som mest 

påtaglig då det finns en osäkerhet hos socialarbetaren om barnet tar skada eller ej av umgänge. 

Som socialarbetare kan det uppfattas som en berikande del i arbetet att besitta stort 

handlingsutrymme och att utifrån ramverk men även erfarenhet och mänskliga relationer kunna 

fatta beslut. Denna frihet bidrar också till komplexitet och kan ibland skapa intrycket av att 

socialarbetaren tappar bort sin huvudklient i de olika bedömningarna och övervägandena. 

Socialarbetares bedömningar ska dock betraktas med eftertänksamhet och inte med värdering 

utifrån vad som först verkar framstå som felaktigt perspektiv. Det kan mycket väl vara så att 

socialarbetarna har ett är längre fram i barnperspektivet än vad de först verkar.   

Flera av de hinder som uppmärksammats i studiens resultat skulle inte uppkomma om mer 

resurser fanns och socialarbetarna hade mer tid att arbeta med varje umgänge. Ökade resurser 

kan medföra mer välplanerade umgängen och även tillgodose behovet av en lokal utformad för 

just detta ändamål. Det mest framträdande hindret som belysts är att det inte finns utrymme för 
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att göra ett förändringsarbete med föräldrarna, vilket inte är i linje med lagens målsättning om 

återförening mellan barn och föräldrar. Det riskerar att bli kontraproduktivt att placera barn i 

familjehem samtidigt som resurser saknas för att hjälpa föräldrar att utveckla sin 

föräldraförmåga. Utgångspunkten är att familjehemsplacerade barn ska flytta hem till sina 

biologiska föräldrar och socialarbetarnas möjligheter att påverka och utveckla de biologiska 

föräldrarnas föräldraförmåga sker i samband med umgängestillfällena. Socialarbetarnas 

bristande resurser att aktivt arbeta med de biologiska föräldrarna visar varken på en ekonomisk 

långsiktig lösning och inte heller ett tänk utifrån barnets bästa. Bristen på resurser inom socialt 

arbete och socialarbetarnas avsaknad av tid är ett återkommande och, för vissa, uttjatat ämne. 

Men det betyder inte att det inte är värt att lyfta. 
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8 BILAGOR 

8.1 BILAGA 1  

 

Intervjuguide  

  

Inledning och presentation av uppsats  

Kort presentation av uppsatsen och mig själv. Berätta att intervjun kommer utgå ifrån vissa 

frågor men att intervjun är tänkt att vara friare i sin karaktär och att intervjupersonen har 

möjlighet att flika in med egna tankar om denna skulle vilja göra det.  

− Berätta kortfattat om ditt arbete och vilka huvudarbetsuppgifter du har i huvudsak.  

  

Umgänge i praktiken  

− Skulle du kunna berätta om ett umgänge du minns där de biologiska föräldrarna träffade 

barnet?  

− Vad anser du bidrar till att ett umgänge fungerar och finns det några faktorer som du tycker 

spelar extra stor roll vid ett umgänge för att detta ska fungera?  

− Vad har ni på socialtjänsten för resurser eller hjälpmedel vid ett umgänge?  

  

Ansvarsfördelning i umgänge  

− Vilken roll i arbetet har socialsekreteraren på din arbetsplats inför och under ett umgänge?  

− Hur går diskussionen kring umgänge på din arbetsplats – finns det olika tankar kring 

umgänge.  

  

Upplevelse i stort av umgänge  

− Är det förutsatt att umgänge ska ske under en placering?  

− Hur resonerar du inför att ett umgänge ska genomföras - vilka aktörer spelar in?  

− Hur ser din generella bild av umgänge mellan familjehemsplacerade barnet och dess 

biologiska föräldrar ut?  

 

  



 50 

8.2 BILAGA 2 

 

Informationsbrev  

Uppsala Universitet,  

Sociologiska institutionen,  

Socionomprogrammet  

  

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som just nu skriver vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet är vi intresserade av att 

undersöka socialsekreterares upplevelse av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och 

deras biologiska föräldrar. Genom denna studie hoppas vi kunna utveckla kunskaper om 

umgänge från en socialsekreterares perspektiv.  

Vårat mål är att intervjua tio stycken socialsekreterare. Dessa intervjuer kommer pågå ca 30–

45 min och spelas in på band. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan 

särskild förklaring avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och 

handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer även att avidentifieras och 

särskilt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer.  

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Djursvik och Jakob Lundahl  

Uppsala den XX 

  

Kontaktuppgifter:  

Mobil: Anna: 07XXXXXXXX, Jakob: 07XXXXXXXX 

Mail: annadjursvik@gmail.com och jakob.lundahl@hotmail.com 

  

Handledare: Susanne Gustafsson 

 

mailto:annadjursvik@gmail.com

	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte samt frågeställningar
	1.3 Uppsatsens disposition

	2 Tidigare forskning
	2.1 Sökprocessen
	2.2 Barnets bästa och barnets rättigheter i relation till socialtjänstens barnavård
	2.3 Barnets relation till närstående
	2.4 Socialarbetarnas roll i umgängen
	2.5 Biologiska föräldrarnas roll vid umgänge och placering
	2.6 Genomförande av umgänge och familjehemmets roll

	3 Teoretisk och begreppslig referensram
	3.1 Gräsrotsbyråkrati och Handlingsutrymme
	3.2 Barnperspektivet som teoretisk utgångspunkt

	4 Metod
	4.1 Forskningsansats
	4.1.1 Kvalitativ metod
	4.1.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt

	4.2 Material
	4.2.1 Urval
	4.2.2 Datainsamling

	4.3 Analysmetod
	4.4 Validitet & reliabilitet
	4.5 Etiska överväganden

	5 Resultat
	5.1 Socialarbetarens ansvar, inflytande och hänsyn i umgängesfrågan
	5.2 Dilemman
	5.3 Plats
	5.4 Samarbete mellan barn och föräldrar
	5.4.1 Biologiska föräldrar
	5.4.2 Familjehemsföräldrar

	5.5 Det tredelade föräldraskapet

	6 Avslutande diskussion
	6.1 Summering
	6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning
	6.3 Resultatet i förhållande till Teori
	6.4 Betydelsen av metodologiska val
	6.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning

	7 Referenslista
	7.1 Tryckta källor

	8 Bilagor
	8.1 Bilaga 1
	8.2 Bilaga 2


