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Sammanfattning 

När ett barn inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar måste samhället ingripa för att trygga 

barnet, ansvaret vilar då på socialtjänsten. En vanlig åtgärd är att barnet blir placerat i ett 

familjehem, dock är det fortsatt socialtjänsten som ansvarar för att barnets behov blir 

tillgodosedda under placeringen. Syftet med denna studie var att undersöka 

familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens stöd och kontakt i relation till barnets bästa. 

Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod och materialet har 

transkribets, kodats, samt tematiserats i enlighet med Interpretativ fenomenologisk analys. 

Studien utgår ifrån utvecklingsekologin och anknytningsteorin vid tolkningen av materialet. 

Resultatet visar att familjehemmen upplever att socialtjänstens stöd brister när det gäller 

kontakten och kontinuiteten i stödet. Det framgår även att organisatoriska svårigheter som 

exempelvis handläggarbyten är en bidragande faktor till att stödet upplevs som bristande. Det 

resultat som var mest framträdande är att familjehemmen önskar ett större fokus på matchning 

och kemi från socialtjänstens håll för att de ska få de bästa förutsättningarna för en lyckad 

placering. Information och möjligheten att träffa barnet innan placeringen är två faktorer som 

identifieras som essentiella för att kunna förbereda sig inför en placering. Därför betonas vikten 

av en välgrundad placering för att minska risken att barnet behöver omplaceras på grund av att 

familjehemmet inte har kapaciteten att ta hand om barnet efter barnets behov. Att de biologiska 

föräldrarnas rätt ofta går före barnets rätt är även ett genomgripande problem inom arbetet med 

familjehemsplaceringar placerade barn, enligt deltagarna. Familjehemsföräldrarna upplever 

därför att det behöver ske ett förbättringsarbete inom socialtjänsten för att alltid tillgodose 

familjehemmen med stöd i from av kontinuerlig kontakt och information om barnets behov 

samt tillgodose barnets bästa genom att lyssna på barnet vid beslut och se till barnets bästa i 

främsta rum.  
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1. INLEDNING 

Diskussionen om familjehemsplacering är en ständigt pågående debatt då olika berättelser och 

perspektiv skildras i media. Fallet som kommit att benämnas som Lilla hjärtat, är ett av de 

senaste uppmärksammade fallen som engagerat både myndigheter och allmänheten. Lilla 

hjärtat är en flicka som varit familjehemsplacerad den största delen av sitt liv, men som efter 

kammarrättens beslut flyttade hem till sina biologiska föräldrar. Flickan omkom sedan i 

hemmet till följd av de biologiska föräldrarnas handlingar. Socialtjänsten i den berörda 

kommunen har fått stark kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som menar att 

barnets bästa inte varit i fokus vid hanteringen av ärendet (TV4, 2020). Efter denna händelse 

har IVO tydliggjort att det är barnets bästa som ska prioriteras samt uttryckt att de allvarliga 

bristerna från socialtjänstens sida är en bidragande orsak till att flickan omkommit. Flickan 

erhöll varken den trygghet, stöd eller skydd som hon hade rätt till (IVO, 2020). Fallet har vidare 

medfört att landets socialtjänster, i uppdrag av regeringen, ska öka tryggheten och stabiliteten i 

familjehem genom att genomföra kunskapshöjande insatser inom fältet av 

familjehemsplaceringar (Regeringen, 2020). Detta väcker således frågor om socialtjänstens 

stöd och kontakt, familjehemmets upplevelse och vad som är barnets bästa. 

 

Familjehemsuppdraget går ut på att vårda och fostra barn på uppdrag av myndighet. Den 

vanligaste formen av familjehemsplacering sker oftast genom frivillig insats med stöd av Lag 

2001:453 Socialtjänstlagen (SoL). Vid ett SoL-beslut föreligger samtycke till vård från både 

barnet och vårdnadshavarna. Om samtycke inte finns fattas beslut om omhändertagande utan 

vårdnadshavarnas samtyckte med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (LVU). Samhället har det yttersta ansvaret att tillgodose att alla barn lever i en trygg 

miljö. År 2020 fick 31 100 barn en heldygnsinsats, varav 20 400 barn blev placerade i ett 

familjehem, vilken gör familjehemsplacering till den vanligaste placeringsformen 

(Socialstyrelsen, 2020). Av 6 kap. 7 a-b § SoL framgår att det är socialnämndens ansvar att 

tillgodose det stöd som familjehem är i behov av. Socialtjänsten ska bland annat förse 

familjehemmet utbildning, samtal och uppföljning, i syfte att det placerade barnet ska bo under 

trygga förhållanden. År 2020 blev även barnkonventionen inkorporerad i svensk lag vilket även 

måste tas i beaktning vid ärenden som rör barn. Hur dessa ansvar skildras i praktiken är därför 

relevant att undersöka för att identifiera eventuella brister och förbättringsområden utifrån 

barnets bästa.  

 

När det gäller familjehemsplacering belyses oftast socialsekreterares eller barnets perspektiv. 

Socialtjänstperspektivet kan bland annat bidra med en inblick i hur socialtjänsten arbetar kring 

familjehemsplacering medan barnperspektivet är centralt för att kunna utveckla 

familjehemsplaceringar, vilket kan uppnås genom att lyssna till barnens åsikter och erfarenheter 

av att vara placerade. Däremot finns det en kunskapslucka inom forskningen när det gäller 

familjehemsföräldrarnas perspektiv på placeringsformen och stödet från socialtjänsten utifrån 

barnets bästa. Familjehemsföräldrarars upplevelse är relevant utifrån deras uppdrag och hur de 

ser på det kommunala stödet i relation till barnets behov. I denna studie kommer därför 
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familjehemsföräldrars upplevelse av kontakten och stödet från socialtjänsten i relation till 

barnets bästa att undersökas.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens 

stöd och kontakt utifrån barnets bästa samt vilka förbättringsmöjligheter som finns inom 

organisationen. 

 

Våra frågeställningar för att besvara syftet är: 

1. Hur upplever familjehemsföräldrarna att socialtjänsten tillgodoser det stöd och kontakt 

de är i behov av som familjehem?  

2. På vilket sätt upplever familjehemsföräldrarna att socialtjänsten tillgodoser barnets 

behov vid en familjehemsplacering?  

3. Vilka förbättringsmöjligheter ser familjehemsföräldrarna i socialtjänstens stöd i relation 

till barnets bästa? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Barn: Med barn avses oftast personer under 18 år. Enligt 2§ LVU ska vård som har beslutats 

på basis av hemmiljö upphöra senast när den unge fyller 18 år. Om vård däremot beslutats med 

stöd av 3 § LVU, de vill säga eget beteende, ska vården upphöra senast när den unge fyller 21 

år. Med begreppet barn kommer denna studie således att syfta på alla personer som med stöd i 

LVU kan beredas vård, vilket då innefattar personer mellan 0–20 år. 
 

Barnets bästa: I Barnkonventionen artikel 3.1, framgår det att vid alla åtgärder som rör barn 

ska barnets bästa beaktas. Barnets bästa är ett mångtydigt begrepp som kan delas upp i tre delar; 

rättighet, grundläggande rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångsätt. Barnrättskommittén 

menar att begreppets innebörd är flexibelt och på så sätt måste begreppet kontinuerligt 

fastställas utifrån varje enskilt barn. Det kan exempelvis handla om barnets mognad, ålder, 

eventuell funktionsvariation eller erfarenhet. Vid bedömningen om vad som är barnets bästa, 

har barnet rätt att komma till tals och uttrycka sina åsikter. Utöver detta ses även barnets 

omsorgsbehov och identitet samt bevarandet av barnets hemmiljö som viktiga faktorer för att 

bedöma barnets bästa. Det är därför en process i flera steg för att fastställa vad barnets bästa är 

för den enskilda individen (Socialstyrelsen, 2020:28–29). I denna studie används begreppet 

främst i relation till att barnet kommer till tals, att barnets rättigheter och omsorgsbehov 

tillgodoses samt rätten till en trygg hemmiljö. 
 

Placerat barn: När ett barn placeras är det samhället som går in och tar över ansvaret för barnet, 

det kan likställas med att samhället blir som “ställföreträdande förälder”. Placeringarna kan 

aningen ske med stöd av SoL eller LVU, beroende på om samtycke om placering ifrån 

föräldrarna finns (Socialstyrelsen, 2009:6, 22) 
 

Familjehem: När barn inte längre kan bo med sina föräldrar eller vårdnadshavare kan de 

placeras i familjehem. Familjehem har tidigare gått under namnet fosterhem, syftet med ett 
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sådant hem är att ge barn en trygg och säkert uppväxtmiljö. Familjehemsföräldrarna ansvarar 

således för att barnen ska få sina behov tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2019). 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT  
I följande avsnitt kommer forskningsöversikten att presenteras. Kapitlet inleds med en 

redogörelse för vår sökprocess och nästkommande del behandlar forskningsfältets tidigare 

forskning med svenska och internationella studier. Vidare förs en diskussion om hur vår studie 

positionerar sig i förhållande till tidigare forskning samt vad vår undersökning kan bidra med 

inom fältet. För att skapa en övergripande bild av forskningsfältet har de tidigare studiernas 

resultat delats upp i teman som vi ansåg betydelsefulla för vår studie. Nedan kommer de centrala 

teman vi har identifierat i bearbetningen av den tidigare forskningen att presenteras, dessa har 

sammanfogats i underrubrikerna; Familjehemsuppdraget, Familjehemsföräldrars upplevelse 

av socialtjänstens stöd och dess brister, Handledning, utbildning och stöd, Avslutad placering 

samt Barnperspektivet. Avsnittet avslutas sedan med en Sammanfattning av forskningsfältet. 

2.1 Sökprocess 
I början av vår sökprocess när vi sökte på svenska sökord fick vi få träffar på referentgranskad 

litteratur och artiklar. De ord som användes var familjehem, familjehemsföräldrar, barn, 

socialtjänsten, socialsekreterare, familjehemsplacering, stöd, och socialt arbete. Då dessa gav 

ytterst få träffar översattes orden till engelska och av den anledningen har vi därmed primärt 

använt oss av följande sökord: “family home placement”, “fosterhome”, “fosterfamily”, 

“fosterparents”, “social work”, “social service”, “fosterchildren”, “children”, “child welfare”. 

Sökorden har vidare omarbetats till andra synonymer samt utvidgats och avgränsats under 

sökandets process. Vid påträffandet av lämpliga studier har dessa bearbetats separat, för att 

vidare hitta sammanhängande teman som varit relevanta för vår studie. 

De databaser som vi primärt har utgått från är Uppsala universitetsbibliotekets söktjänst, Diva-

portal och LIBRIS. Funktioner så som peer-rewied och andra filtreringar samt sökstrategier 

som “OR” och “AND” har varit till användning för att få mer specifika träffar på våra sökord. 

Vid påträffandet av relevanta studier har det varit användbart att gå igenom andra studiers 

referenslistor, vilket i sin tur har bidragit till ytterligare träffar på passande studier. De förlag 

och publiceringsvägarna som har varit till störst användning för att hitta relevant forskning till 

vår studie är bland annat “Idunn: Tidsskriftet Norges barnevern” samt “Child & Family Social 

Work”. 

2.2 Familjehemsuppdraget  
I SoL framgår det att när barn inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar är det samhällets 

ansvar att tillgodose barnet det stöd och skydd de behöver, inom det svenska systemet landar 

ansvaret på den kommunala socialtjänsten (Khoo & Skog, 2014). Under sådana förhållanden 

spelar familjehemsföräldrarna en stor roll, de vuxna ställs inför flera krav på att bistå med ett 

kärleksfullt och tryggt hem för att barn ska vårdas och fostras under trygga förhållanden. Oftast 

har de placerade barnen en historik av fysisk-, psykisk- och emotionell misshandel, missbruk 

eller annan försummelse, vilket medför att barnet är i stort behov av stöd och trygghet från 

förtroendeingivande vuxna (Leve m.fl., 2012). Det viktigaste stödet för familjehemsföräldrar 

som framgår i majoriteten av studierna är god kommunikation, emotionellt stöd samt en respekt 

för familjehemsföräldrarnas förmågor och åsikter. En god relation till sin handläggare eller 
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kontaktperson framgår även som en vanligt förekommande framgångsfaktor som genomsyras 

i de flesta av studiernas analys, den relationella aspekten anses viktig med anledning av att 

uppnå ett gott samarbete mellan parterna (MacGregor m.fl., 2006, Cooley m.fl., 2017, Octoman 

& McClean, 2014, Khoo & Skog, 2014, Lindahl, 2019, Moldestad & Skilbred). 

 

Vidare utfördes en studie i USA av Nesmith m.fl. (2017), materialet inhämtades genom 

kvalitativa intervjuer med 42 deltagare bestående av socialsekreterare, familjehemsföräldrar 

och biologiska föräldrar. Studien utgår från en fenomenologisk ansats och syftet var att 

undersöka deltagarnas subjektiva syn samt hur de tolkat sina upplevelser. De lyfter att det 

långsiktiga målet för majoriteten av familjehemsplaceringar är att barnet ska återförenas med 

sin biologiska familj, dock varierar det från fall till fall beroende på barnets relation till sin 

biologiska familj. I studien framkom det att den negativa inställningen till att fortsätta 

familjehemsuppdraget utgjordes av relationen till socialtjänsten, som upplevdes ansträngd, 

detta bidrog till känslor som sårbarhet, ilska och en känsla av maktlöshet hos 

familjehemsföräldrarna. Dessa känslor fördes vidare in i familjehemsuppdraget och satte prägel 

på det framtida samarbetet med socialtjänsten. Studien betonade även familjehemsföräldrarnas 

fruktan inför möten med de biologiska föräldrarna, vilka upplevdes kritiserande i tron om att 

familjehemmen var en del av systemet som “tog deras barn” (Nesmith m.fl., 2017, s. 251).  

 

Internationella studier har påvisat att familjehemsföräldrar önskar ett mer aktivt och 

kontinuerligt stöd från socialtjänsten under uppdragets gång. I relation till detta framgår det i 

både internationell och nationell forskning att familjehemsföräldrar upplever att de inte får det 

stöd de är i behov av, vilket utmynnar i att dem överväger att avsäga sig uppdraget som 

familjehem (Cooley m.fl., 2017; Vinnerljung m.fl., 2017; MacGregor m.fl., 2006). 

2.3 Familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens stöd och dess 

brister 
I en studie av Khoo & Skog (2014) undersöker författarna familjehemsföräldrars upplevelse 

och erfarenhet av processen vid placeringar, materialet inhämtades genom djupintervjuer med 

åtta aktiva familjehemsföräldrar. Studien utgår ifrån en tolkningsfenomenologisk analys, vilken 

fokuserar på människors upplevda erfarenheter och hur dessa erfarenheter tolkas. I resultatet 

framgår att processens påskyndande vid en placering bidrar till att familjehemsföräldrarna 

upplevde brist på information om barnet och dess behov, en sämre relation till socialarbetaren 

samt att stödet inte tillgodosågs vid rätt tidpunkt. Med bakgrund till att barnen ofta har svåra 

livserfarenheter i bagaget och komplexa behov, framgår det även att familjehemsföräldrarna 

upplever att det ställs höga krav på dem och deras förmåga att vårda och tillgodose ett tryggt 

hem för de barn som placeras, utan något omfattande stöd under processen. Ett ytterligare 

resultat var bristande stöd när en placering avslutas. Ofta sker avslutningen abrupt utan någon 

närmare information eller stöd från socialtjänsten som medför en sorg av förlust och känsla av 

misslyckande hos föräldrarna, vilket är ett ytterligare motiv till att många familjehem avsäger 

sig framtida uppdrag (Khoo & Skog, 2014; Cooley m.fl., 2017).  
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Moldestad & Skilbreds (2010) har genomfört en kvalitativ studie i Norge vars fokus var att 

studera förhållandet mellan familjehem och barnomsorgstjänster, utgångspunkten var 

familjehem som i grunden har ett ambivalent förhållningssätt till samarbete. Studien bestod av 

intervjuer med 20 familjehemsföräldrar som hade minst tio års erfarenhet som familjehem. Av 

resultatet framgår det att familjehemsuppdraget bidrar till starka känslomässiga reaktioner hos 

familjehemsföräldrar och många av de studier som författarna refererar till visar att både 

bristande hjälp och förståelse är vanliga effekter i samverkan med tjänsterna under placeringens 

gång. Följaktligen betonar deltagarna i studien att de känner sig osäkra över hur de kommer att 

framstå inför barnskyddstjänsterna, beroende på vilken samarbetsstrategi de intar för att få mest 

inflytande i processen. Några uppgav att passivitet kunde uppfattas som en upplevelse av 

ointresse för barnet, medan ett kritiskt och aktivt förhållningssätt kunde bidra till att 

familjehemsföräldrarna uppfattades som aggressiva och krångliga som i sin tur upplevdes 

medföra en begränsning på föräldrarnas inflytande. Resultatet visade även att deltagarna 

upplevde att tjänsterna nedvärderade familjehemsföräldrarnas förmågor och kompetens i frågor 

som rör barnets uppfostran och barnets bästa (Moldestad & Skilbred, 2010). 

 

I en delstudie av Lindahl (2019) var syftet att studera relationens betydelse mellan placerade 

barn och ungdomar och deras ansvariga socialsekreterare, studien utgår således ifrån barns och 

socialsekreterares perspektiv. I studien framgick att flertalet av de intervjuade barnen hade 

negativa erfarenheter av relationen till sina socialsekreterare. Anledningarna till detta berodde 

främst på att barnen upplevde att socialtjänstens stöd ofta karaktäriserades av tidsbrist, låg tillit 

samt en begränsad tillgänglighet. Socialsekreterarna i samma delstudie stärkte barnens 

upplevelse och erfarenheter genom att redogöra för hur de organisatoriska förhållanden 

påverkar deras arbete, som exempelvis hög arbetsbelastningen, tidspress och att 

handläggarbyten sker i stor omfattning. De beskrev även hur relationen till barnen tenderar att 

hamna i skymundan på grund av de organisatoriska prioriteringar som gjorts för administrativt 

arbete (Lindahl, 2019). I en annan svensk studie av Vinnerljung m.fl., (2017) har författarna 

genom ett regionalt kohortprov studerat 136 barn i tolv olika kommuner. Forskarna undersökte 

om det föreligger någon risk hos barnen att utveckla någon form av beteendeproblematik vid 

långvariga familjehemsplaceringar med bakgrund till systemets brister. Resultatet påvisade att 

det föreligger uppenbara tecken på att det föreligger en risk att effekten av placeringen kan 

utmynna i anknytningssvårigheter och stress. 

 

Följaktligen så har Cooley m.fl. (2017) studerat 39 familjehemsföräldrar och deras negativa 

upplevelser av stödet för familjehem. Sammanfattningsvis upplevde familjehemsföräldrarna att 

systemet är komplext på grund av de motsägelser som förekommer mellan det som avsiktligen 

sägs och det som faktiskt implementeras och skildras i praktiken. Författarna menade att även 

om statliga initiativ och politiska åtgärder har genomförts genom tiderna, finns det mycket 

arbete kvar som behöver göras, bland annat att den kunskap och de verktyg som finns behöver 

införas mer i det praktiska arbetet. 
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2.4 Handledning, utbildning och stöd 
I en enkätintervju av Leve m.fl. (2012) framgår det huvudsakliga utfallet i observationerna att 

när familjehem får det stöd och den hjälp de är i behov av, förbättrar det i sin tur barnets 

placering och välmående. Moldestad & Skilbred (2010) belyste vidare, i förstärkning med 

tidigare, att vikten av verksamhetens stöd och uppföljning med föräldrarna är viktig under hela 

processen. De flesta av intervjupersonerna i studien uppgav att det var den faktiska placeringen 

och tiden efteråt som var det mest psykiskt krävande. Samtidigt lyfter studien tankegången om 

att ansvaret vilar på alla de involverade. I de fallen där det finns en tydlig rollfördelning samt 

samarbete och kommunikation mellan parterna, föreligger det goda möjligheter för att främja 

de bästa förutsättningarna för barnet. Cooley m.fl. (2017) menar vidare att 

familjehemsföräldrarna i studien önskade att bli mer involverade i den avslutande processen 

och att respekteras som en viktigt personen i barnets liv.  

 I en australiensk kvantitativ studie deltog 187 familjehemsföräldrar i en online-undersökning 

vars syfte var att informera hur utvecklingen av mer effektiva supporttjänster kan uppnås för 

familjehemsföräldrar som vårdar barn från fyra till tolv år med komplexa behov. I resultatet 

framgår vikten av att få korrekt och fullständig information om barnet och dennes komplexa 

behov. Ett annat resultat var att relationen till de yrkesverksamma ska fungera samt att 

familjehem får stöd från professionella såväl socialarbetare som psykologer. De stödfunktioner 

som deltagarna upplevde som mest gynnsamma är hembesök, familjehemsgrupper eller 

program, medan en mindre del av urvalet förespråkade online-supporttjänster och 

telefonrådgivning. Slutligen framgick det att stödet som deltagarna upplever har varit som mest 

gynnsamt var utbildning inom hantering av beteendeproblem samt en visad förståelse och 

empati för familjehemsuppdragets svårigheter som det medför (Octoman & McClean, 2014). 

2.5 Avslutad placering  
En stor del av den tidigare forskningen beskriver och belyser familjehemsföräldrarnas sorg vid 

förlusten av ett barn när en placering avslutas. Vid en avslutad placering uppstår mycket känslor 

hos de involverade som i sin tur medför ett påtagligt behov av stöd i familjehemsföräldrarnas 

läkningsprocess. Hebert m.fl. (2013) har genomfört en kvantitativ och kvalitativ studie i 

Louisiana med 46 familjehemsföräldrar som deltagare. Syftet var att undersöka 

familjehemsföräldrars känslor och upplevelse av att vårda ett barn permanent som sedan lämnat 

familjehemmet. Båda analyserna påvisade att det föreligger en övergripande sorg hos 

familjehemsföräldrarna vid förlusten av ett barn. Några av de bidragande faktorer som uppstod 

i anslutning till förlusten var känsla av ensamhet, dilemmat kring att “släppa taget” och en oro 

för vart barnet hade hamnat. I resultatet framgår även att fortsatta relationer, förberedelse för 

avslutning och stöd från familjens närstående upplevdes stärkande i den sörjande processen 

(Hebert m.fl., 2013). 

Vidare har Newquist m.fl. (2020) genomfört en kvalitativ tvärsnittsstudie i USA som studerade 

ett urval av familjehemsföräldrar och deras upplevelse av förlust och stress efter en förväntad 

eller oförväntad avslutad placering. Det primära syftet var att undersöka om denna stress 

påverkade familjen samt om det kunde ses som en bidragande faktor till att inte vilja fortsätta 

ta sig an nya placeringar i framtiden. I resultatet framgick att majoriteten av 
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familjehemsföräldrarna övervägde att avsäga sig familjehemsuppdraget med anledning av de 

stressfaktorer som uppstod till följd av förlusten av det placerade barnet. Ett annat resultat var 

familjehemsföräldrarnas behov av att tillförsäkras om att barnet hamnat i en trygg miljö. Ett 

tredje resultat var behovet av att erhålla någon form av utbildning och emotionellt stöd från 

tjänsterna vid hanteringen av sorgen och förlusten, något som majoriteten av 

familjehemsföräldrarna inte hade fått en förfrågan om (Newquist m.fl., 2020).  

2.6 Barnperspektivet 
Den 1 januari år 2020 implementerades barnkonventionen som lag i svensklagstiftning. Denna 

lag är viktig för att belysa att barn är egna individer med egna rättigheter. Konventionen består 

av 54 artiklar varav fyra utgör dess grundprinciper: att barn har samma rättigheter och lika värde 

(artikel 2), att barnets bästa ska beaktas vid de beslut som rör barn (artikel 3), alla barn har rätt 

till liv och utveckling (artikel 6) samt att alla barn har rättigheten att uttrycka sin mening och få 

den respekterad (artikel 12) (Unicef, barnkonventionen). I en litteraturstudie av Larsson & 

Hultman (2019) beskrivs och analyseras barns rätt till delaktighet i samband med 

beslutsprocesser gällande placeringar utanför det biologiska hemmet. Genom en kritisk analys 

redogör artikeln för de hinder som barn möts av inom rätten för delaktighet inom den sociala 

barnavården. I resultatet framgår det att handläggarens handlingsutrymme omfattar olika 

faktorer som påverkar barns rätt till delaktighet, bland annat förekomsten av handläggarens 

kontakt till barnet, hur samtalen förs samt hur barnets åsikter tas i beaktning vid åtgärder och 

beslut. Ett annat resultat är socialsekreterares skilda föreställningar kring definitionen av barns 

rätt till delaktighet. I slutsatsen redogörs även för ett rättsligt perspektiv och att 

barnkonventionens införande som lag brister i redogörelsen av vägledning för professionen och 

på så vis utgör ett hinder för att tillämpa barns rätt till delaktighet i praktiken (Larsson & 

Hultman, 2019). 

Andersson (1999) har i en svensk studie studerat tjugotvå barn i 10–11 års ålder som återger 

sina berättelser om att vara placerad i ett familjehem. Det övergripande syftet med 

undersökningen var att genom intervjuerna centralisera barnens perspektiv på relationen till 

deras familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar. Resultatet av undersökningen visade att 

den vanligaste orsaken till att barn placeras i familjehem beror på att de biologiska föräldrarna 

har svåra och allvarliga missbruk i form av alkohol eller droger. Andra motiv som även har 

visat sig vara vanligt förekommande vid barnplaceringar är psykiska sjukdomar eller 

försummelse. I samband med detta är en instabil position till arbetsmarknaden, låg 

utbildningsnivå, låg inkomst och ett begränsat socialt nätverk vanliga förhållanden som gör att 

ett barn inte kan bo kvar i hemmet hos de biologiska föräldrarna eftersom de inte kan tillgodose 

barnets behov (Andersson, 1999; Fernandez, 2007). Studiens resultat belyste hur viktiga 

familjehemsföräldrarna var för barnen, majoriteten benämnde familjehemsföräldrarna som 

“mamma” eller “pappa”, trots att de var medvetna om att de bodde i ett familjehem. De flesta 

barnen rankade familjehemsföräldrarna som de viktigaste gestalterna i deras liv, medan några 

hade svårt att acceptera omständigheterna, med att få ett nytt hem med nya vårdnadshavare 

(Andersson, 1999). 
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Fernandez (2007) har studerat 59 barn med medelåldern 10,7 år i Australien och deras 

upplevelser av vården inför och under en placering. Vid separationen från de biologiska 

föräldrarna inför en första placering var sorg den mest upplevda känslan hos barnen. Oro rädsla, 

nervositet, ilska och ensamhet var andra emotionella tillstånd som rapporterades i den första 

intervjun. I resultatet framgick det att majoriteten av barnen trivdes i sina familjehem och 

upplevde sig ha en god relation till sina familjehemsföräldrar. Även om nästan alla rapporterade 

att de saknade sin biologiska familj och önskade att de hade någon form av kontakt med de 

biologiska föräldrarna, så varierade den i hög omfattning. I frågan huruvida barnens mående 

och beteende har påverkats av en familjehemsplacering rapporterades skuld, lägre självkänsla, 

ångestproblematik, koncentrations- och beteendeproblem samt oförmågan att lita och knyta an 

till människor som betingade effekter av en placering. Ett avslutande resultat i studien påvisade 

vikten och behovet av att placeras i ett stödjande familjehem som bidrar med trygghet, kärlek 

och emotionellt och fysiskt stöd (Fernandez, 2007). 

I nyare kvantitativ undersökning av Bovenschen m.fl. (2016) studerades barns beteende och 

deras anknytning till andra människor än deras biologiska föräldrar. I resultatet framgår att barn 

som placeras i familjehem löper en högre risk att utveckla en psykisk och social ohälsa. Med 

anledning av den otrygga anknytningen till sina biologiska föräldrar förelåg även en ökad risk 

att barnen utvecklar beteendesvårigheter. Dessa risker förelåg dels med anledning av barnets 

traumatiska upplevelser samt utelämnandet av trygg anknytning i sitt biologiska hem. 

Författarna till studien hänvisade vidare till tidigare forskning som understryker svårigheten för 

barn, som upplevt oorganiserade förhållanden som missbruk och försummelse, att utveckla ett 

organiserat anknytningsbeteende och känna tillhörighet, trots att denne har placerats i en positiv 

vårdmiljö.  

2.7 Sammanfattning av forskningsfältet 
Den tidigare forskningen som ovan har presenterats ger en översiktlig bild för forskningsfältet 

och ger oss en förutsättning och förförståelse för vad som tidigare har studerats samt hur 

familjehem har upplevt socialtjänsten och andra byråers stöd de senaste 20 åren. Under 

sökprocessen upptäckte vi att det finns mycket tidigare forskning kring familjehem generellt, 

men begränsat med studier som fokuserar på familjehemsföräldrars upplevelse av 

socialtjänstens stöd. Studierna har bland annat studerat familjehemsuppdraget, socialtjänstens 

stöd och kompetens, brister i arbetet med familjehemsplacering samt hur familjehemmen och 

barnen påverkas av de organisatoriska faktorerna. Studiernas utgjordes främst av 

semistrukturerade intervjuer, men också andra metoder som litteraturundersökningar och 

enkäter som insamlingsmaterial har förekommit i den tidigare forskningen. Några av de 

teoretiska perspektiv som har applicerats är familjestressteori, tvetydig kontextuell 

familjestressteori, institutionell teori, anknytningsteori samt rollteori. 

 

I den tidigare forskningen betonas familjehemsuppdraget som ett svårt och utmanade arbete på 

grund av de utmaningar det medför. Samtidigt motiveras familjehemsföräldrarna av viljan att 

göra skillnad i ett barns liv. De slutsatser som presenteras inom forskningsfältet är att relationen 

och samarbetet mellan familjehemmet, socialtjänsten och barnet är av stor betydelse. Flertalet 

av studierna har även påvisat att ett aktivt stöd och en kontinuerlig kontakt under hela processen 
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med den ansvarige kontaktpersonen är en viktig aspekt i familjehemsföräldrarnas uppdrag, 

något som inte alltid skildras i praktiken. Ett annat resultat som framgår är att 

familjehemsföräldrarna vill bli respekterade för sina förmågor och åsikter. Några av de 

huvudsakliga brister som framgår i studierna är kommunikation- och dokumentationsbrist, 

avsaknaden av emotionellt stöd och respekt för åsikter, bristande uppföljning och utelämnandet 

av relevant information. Det redogörs även för en upplevelse om att stödet och utbildningen bör 

ges i högre omfattning av socialtjänsten samt mer kontinuerlig uppföljning och handledning 

under hela processens gång. Flera studier har även belyst familjehemsföräldrars upplevelser 

kring utelämnandet av stöd vid en avslutad placering. Föräldrarnas upplevelser genomsyras av 

sorg och förlust som uppstår när en placering avslutats och upplevelsen av avsaknad av stöd 

ifrån socialtjänsten. Detta har i sin tur medfört att familjehemsföräldrar överväger att avsluta 

sitt uppdrag som familjehem, med anledning av den psykiska påfrestningen som socialtjänsten 

och andra byråer inte följer upp. Enligt vår tolkning presenterar den tidigare forskningen 

överlag en negativ bild av det organisatoriska ramverket för socialtjänstens stöd. 

 

Flera av de tidigare studierna redogör för de vanligaste förekommande orsakerna till att ett barn 

placeras, vilket oftast beror på en bristande föräldraförmåga som beror på missbruk, 

försummelse och psykiska sjukdomar. Den övergripande bilden i frågan hur barnen påverkas 

av en familjehemsplacering redogör för känslor som oro, ilska, sorg och ensamhet. Även 

barnens förmåga till att skapa relationer till andra har visat sig vara en konsekvens av 

omständigheten. Däremot upplever vi att vårt urval av studier påvisar ett positivt 

förhållningssätt hos barnen som har erfarenhet av familjehemsplaceringar, även om studier 

samtidigt visar på risker med en placering. Inför en ingång till vårt val av anknytningsteorin 

belyser tidigare forskning hur barns anknytningsmönster har påverkats av att växa upp i ett 

biologiskt hem som präglas av riskfaktorer. Därmed är det av stor vikt att barn hamnar i trygga 

och kärleksfulla hem med vuxna som barnen kan bygga upp en tillit för och utveckla sitt 

anknytningsmönster, något vi kommer att utveckla vidare i teoriavsnittet utifrån Bowlbys 

anknytningsteori. Sammanfattningsvis hoppas vi att vår studie kan bidra med att belysa 

familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens stöd i en svensk kontext och om deras 

behov har uppfyllts. Vi har heller inte påträffat någon studie som behandlar 

familjehemsföräldrars upplevelse av hur barnets bästa tas i beaktning under processen, vilket 

vi hoppas att vår studie kan bidra med inom forskningsfältet. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV  

Då studien syftar till att undersöka familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens stöd i 

relation till barnets bästa, har vi valt att utgå ifrån Utvecklingsekologi och Anknytningsteori. 

Dessa teorier sätter individen och barnet i fokus och i relation till sina vårdnadshavare samt 

andra påverkande aktörer. Detta ger studien möjlighet att uttala sig om vad som barnets bästa 

är i relation till barnets utveckling och behov. 

3.1 Utvecklingsekologi 
Utvecklingsekologin myntades av Urie Bronfenbrenner, i boken The Ecology of Human 

Development: Experiments by Nature and Design (1979) förklarar han hur omgivningen och 

den sociala miljön påverkar människors psykologiska utveckling. Bronfenbrenner redogör för 

hur individers utveckling och deras omgivning samt miljö bör studeras i relation till varandra, 

detta kallar han för den ekologiska modellen. Med detta menar han att individer befinner sig i 

olika nivåer och system som i sin tur interagerar med varandra (Bronfenbrenner, 1979:3). Den 

ekologiska modellen förklarar därav hur olika nivåer och system samspelar med varandra på 

mikro-, meso-, exo- och makronivå (Bronfenbrenner, 1979:7–8). Utvecklingsekologin verkar 

för att få en djupare förståelse för samspelet mellan barn, familj och samhälle (Lagerberg & 

Sundelin, 2005:21). För att förstå barn måste de därför ses utifrån det system de är en del av, 

då alla delar av barnets miljö har en påverkan på dennes utveckling (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Mikrosystemet är den systemnivå som har störst påverkan på hur individen agerar samt 

individens utveckling. Mikrosystemet är den direkta omgivningen och det innefattar därför 

individens roller, aktiviteter och exempelvis de interaktioner individen har med familj och 

vänner, arbetskamrater och i skolan (Bronfenbrenner, 1979:22). Mesosystemet är den 

systemnivå som samordnar de mikrosystem som en individ har. I mesosystemet sker aktiva 

interaktioner och samspel mellan mikrosystemen, det vill säga de miljöerna som en individ är 

delaktig i. För ett barn kan det exempelvis innebära samspelet mellan familjerelationer, skolan 

och vänner. Den tredje nivån, de vill säga exosystemet, är likt mesosystemet, men den tar även 

fasta på de miljöer som individen inte själv är aktivt deltagande i. Detta innefattar de miljöer 

som indirekt påverkar individens utveckling, som till exempel föräldrarnas arbetsplats och 

deras kollegor samt ett syskons skola och dennes vänner (Bronfenbrenner, 1979:25). 

Makronivån är däremot det övergripande systemet som interagerar med alla de tidigare 

nivåerna. Detta system innefattar sociala värderingar, ideologier, lagar, kultur och politik 

(Bronfenbrenner, 1979:26) Genom att utgå ifrån en helhetssyn på barnet och familjen går det 

att förstå hur barnets utveckling påverkas av miljöer och omgivningar, vilket är viktigt för att 

förstå vad barnets behov är och vilket eventuellt stöd som behövs (Socialstyrelsen, 2018:17). 

 

Om ett barn flyttas ifrån sina ursprungliga system måste barnet tolkas och iakttas utifrån det 

nya systemet. Den gamla och den nya miljön kan därefter påverka och interagera med varandra. 

Vid placeringen av ett barn kan föräldrarna interagera med det nya familjehemmet, vilket på 

sker på en mesonivå. Detta gör att barnets nya situation måste tolkas utifrån de nya 

förutsättningarna och som i sin tur påverkar barnets utveckling (Lagerberg & Sundelin, 

2005:23). Utvecklingsekologin kan på så sätt både teoretiskt hjälpa forskare att förstå hur barns 



   Agnes Hultén & Hedvig Ladebäck 

14 (54) 

olika system påverkar dess utveckling, men den kan även omsättas i praktiken i arbetet med att 

identifiera risk- och skyddsfaktorer i de system ett barn befinner sig i. Genom att ha vetskap 

om att familjehemmen utgör en ny del av barnets nätverk kan socialarbetare därefter stötta 

familjehemsföräldrarna i att skapa en trygg miljö för barnet att vistas i (Lagerberg & Sundelin, 

2005). Utvecklingsekologi är relevant för denna studie då det bidrar med en förståelse för hur 

miljöerna och systemen som ett barn är en del utav påverkar deras utveckling. Utifrån detta kan 

effekterna av ett barnets uppväxtmiljö analyseras utifrån barnets bästa. Även vilken effekt en 

familjehemsplacering har på barnets system och nätverk och därav barnets utveckling.  

 

3.2 Anknytningsteori  
Anknytningsteorin grundades av John Bowlby på 1950-talet och har fortsatt stor betydelse för 

forskning om hur människor påverkas av omsorg, självständighet och närhet (Broberg m.fl., 

2020:11–12). Bowlby menar att barn eller ungdomar behöver ha en trygg bas hos sina 

omvårdnadspersoner för att våga utforska världen. Genom att barnet eller ungdomar har sin 

trygga bas hos sina omvårdnadspersoner har dem en trygghet att återvända till som de kan lita 

på när de hamnar i skrämmande situationer (Bowlby, 2010:33). Anknytning förklarar det 

psykologiska bandet mellan barnet och anknytningspersonen, det vill säga närmast anhöriga, 

samt hur denna anknytning sedan präglar barnets mentala representationer. Barnets 

anknytningar har effekt på deras hjärna och kan på sätt påverka deras personlighet och 

utveckling (Broberg m.fl., 2006:13). Anknytning är ett motivationellt beteendesystem som sker 

hos både människor och andra däggdjur från att de föds. Detta system gör att barnet registrerar 

en förälder eller omvårdnadspersons fysiska närhet och emotionella tillgänglighet, för att sedan 

forma ett anknytningsbeteende riktat mot denna anknytningsperson. Beroende på hur tillgänglig 

anknytningspersonen är, kan anknytningen vara mer eller mindre lyckad vilket i sin tur påverkar 

barnets utveckling (Broberg m.fl., 2006:129).  

 

Anknytningspersonens omvårdnad är den faktorn som har störst inverkan barnet under 

spädbarnstiden, barndomen och tonåren. Både barn och ungdomar behöver en eller fler 

omvårdnadspersoner att anförtro och känna trygghet till oavsett ålder, det skiljer sig dock i 

vilken form av närvaron behövs. Vid ökad kognitiv förmåga ökar barnets självständighet och 

utforskande faser. Hur föräldrar eller annan omvårdnadsperson behandlar barnet har en direkt 

koppling till om barnet utvecklar en trygg, otrygg eller desorganiserad anknytning. Om barnet 

har en trygg och säker grund samt känner tillit till den vuxne så skapas en trygg anknytning. 

Denna typ av anknytning skapas om föräldern är tillgänglig och tröstar barnet i skrämmande 

situationer samt har ett kärleksfullt förhållningsätt. Om barnet däremot har en otrygg bas i 

relationen till en förälder så skapar barnet en otrygg anknytning, och denna typ av anknytning 

är uppdelat i två kategorier; undvikande anknytning och ambivalent anknytning. Undvikande 

anknytning innebär att barn stöter ifrån sig föräldern eller drar sig undan, som en form av 

skyddsmekanism, medan ambivalent anknytning innebär att barnet ständigt söker 

omvårdnadspersonens uppmärksamhet. Om ett barn har en otrygg anknytning beror det på att 

barnet inte känner tillit till föräldern då barnet inte är säker på att föräldern kommer att vara 

stöttande i skrämmande situationer (Bowlby, 2010:149–150). Om ett barn har en trygg eller 

otrygg anknytning, klassas barnet som organiserat då beteendet är konsekvent. Däremot finns 
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det barn som har en så kallad desorganiserad anknytning, detta innebär att beteendet är 

oförutsägbart. Denna form av anknytning förekommer bland barn vars omvårdnadspersoner 

utsatt dem för fara, våld eller annan avvikande omsorg (Broberg m.fl., 2015:125–126).  

 

I Anknytning i praktiken- Tillämpningar av anknytningsteori (Broberg m.fl., 2020) redogör 

författarna för hur våld i familjen och placering i familjehem påverkar barn. Det finns 

omfattande forskning om hur våld i familjen påverkar barnet och att det inte behöver vara 

fysiskt våld för att barnets anknytning ska påverkas. Att ett barn bevittnar våld har i sig en stark 

påverkan på anknytningen och medför trauma, vilket förhöjer risken att barnet drabbas av 

psykisk ohälsa. Sådana former av våld är omskakande för barnet då de inte förväntar sig ett 

hotfullt och skrämmande beteende ifrån den person som ska ge dem trygghet och stabilitet när 

de blir rädda. Om ett barn bevittnar våld mellan två omvårdnadspersoner ställs barnet utan 

skydd och barnet upplever en förlust av båda, den ena som en förövare och den andra som ett 

offer. I en sådan situation är det sociala myndigheters ansvar att gå in för att skydda barnet. 

Dessa barn placeras oftast i familjehem och kontakten och anknytningen med de tidigare 

omvårdnadspersonerna bryts i olika omfattningar. I en sådan situation tvingas barnet upprätta 

nya eller kompletterande anknytningsrelationer till familjehemsföräldrarna och under de 

omständigheter där varken familjehemmet eller barnet själv vet hur länge barnet kommer att bo 

i familjehemmet. Att barn tas ifrån ett icke-fungerande hem har en mycket positiv inverkan på 

deras utveckling då de tas ifrån den otrygga miljön. Förflyttningen är dock inte helt 

okomplicerad, då det är svårt för ett barn i en sådan situation att få den stabila och trygga grund 

som behövs. Därför kan en ungefärlig planering av hur länge barnet avses bo i familjehemmet 

ge en större känsla av acceptans hos barnet (Broberg m.fl., 2020:73–74) 

 

När ett barn ska placeras i ett familjehem kan det vara svårt att ha framförhållning, då många 

omhändertaganden sker akut. Om ett omhändertagande däremot är planerat och utrymme finns 

för barnet att träffa familjehemsföräldrarna innan, kan det vara lättare för barnet att ty sig till 

den nya omvårdnadspersonen. Om barn placeras inom de första 18 månaderna har de en 

öppenhet och slags plasticitet som gör att de är öppna för nya anknytningar och har därav 

möjlighet att forma en ny anknytning till den nya omvårdnadspersonen. För att detta ska vara 

möjligt måste dock familjehemsföräldern vara emotionellt tillgängliga samt förstå barnets 

situation och spegla barnets känslor. Barnets relation till de biologiska föräldrarna vid en 

placering har även en påverkan på barnets utveckling. Vid kontinuerlig kontakt med de 

biologiska föräldrarna behåller små barn sin anknytning men när kontakten helt upphör visar 

barnen oftast en starkare reaktion på separationen, men anknytningen till de nya 

omvårdnadspersonerna växer progressivt. Hur umgänget ser ut beror oftast på om de biologiska 

föräldrarnas omsorgsförmåga tros kunna förbättras samt hur lång tid barnet förutses bo i 

familjehem. För att ett barn ska kunna knyta an till en familjehemsförälder behöver kontakten 

vara trygg, pålitlig och förutsägbar. Om det finns en tydlig planering för placeringen och barnet 

vet om hur relationen är uppbyggd, är det lättare för barnet att anpassa sig. 

Familjehemsförälderns ingång i relationen samt tankar och känslor är essentiella för att en 

anknytning ska ske. Om familjehemsföräldrarna inte ser på relationen till barnet långsiktigt 

ökar risken att de inte är emotionellt tillgängliga. Detta kan i sin tur resultera i att barnet har 

svårt att knyta an. Därför är det viktigt med stöd, kontakt och vägledning från socialtjänsten för 
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att familjehemsföräldern ska ha möjlighet att tänka långsiktigt på sin relation med barnet 

(Broberg m.fl., 2020: 75–78). Anknytningsteorin är relevant för denna studie då den tydliggör 

vikten av en trygg bas för det placerade barnet samt hur barnet förhåller sig till sina biologiska 

föräldrar. Teorin belyser även effekterna av en avbruten placering och hur barnet påverkas av 

att behöva byta familjehem.  
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4. METOD 

I detta avsnitt kommer studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, metodval, genomförande, 

urval samt analysmetod att presenteras. Vi kommer även resonera kring våra metodologiska 

och etiska överväganden. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten för denna uppsats är fenomenologi. Fenomenologin 

är en filosofisk teori som intresserar sig för essensen och kärnan av att vara människa samt 

levda upplevelser som utgör vår livsvärld. Den fenomenologiska forskningsmetoden syftar till 

att beskriva ett fenomen eller att identifiera och beskriva människors erfarenheter eller levda 

upplevelser av det fenomen som undersöks (Fejes & Thornberg, 2019:166). Den ontologiska 

utgångspunkten för fenomenologi handlar om den upplevda verkligheten och den 

epistemologiska berör det mänskliga medvetandet som källa till kunskap (Fejes & Thornberg, 

2019:31). Eftersom fenomenologin är intresserad av att förstå och beskriva hur människor 

upplever livsvärldsfenomen, menar vi att denna vetenskapsfilosofiska utgångspunkt lämpar sig 

väl för vår studie. 

4.2 Metodval 
För att uppfylla studiens syfte ansåg vi att semistrukturerade intervjuer är den mest gynnsamma 

metoden för att undersöka familjehemsföräldrarnas upplevelser. Insamlingen av materialet har 

inhämtats genom åtta semistrukturerade intervjuer med aktiva familjehemsföräldrar. Padgett 

(2008) benämner kvalitativ metod som en lämplig vetenskaplig metod när en djupare förståelse 

av ett fenomen eftersträvas samt deltagarnas upplevelse och tolkning av företeelser. Kvalitativ 

metod förespråkas även i de studier vars syfte är emiskt, det vill säga där syftet är att studera 

utifrån ett “inifrån perspektiv” samt fånga “levda erfarenheter” från personer som har en faktisk 

erfarenhet av ett fenomen (Padgett 2008:15–17). I enlighet med detta motiveras vårt val av 

metod då studien syftar till att undersöka upplevelser och familjehemsföräldrarnas perspektiv. 

Därav föll det sig lämpligt att använda semistrukturerade intervjuer, något vi kommer att 

behandla vidare under delen för genomförande samt analysmetod. En metodologisk 

begränsning med att använda sig av intervju som insamlingsmetod är att det kan vara svårt att 

generalisera resultatet till det allmänna utan att identifiera de bakomliggande mekanismerna. 

Då intervjustudier bygger på ett relativt litet urval går det inte att använda resultatet rent 

statistiskt, däremot går det att skildra de bakomliggande orsaker bakom fenomenen (Sohlberg 

& Sohlberg 2019:160–162).  

4.3 Genomförande 
Repstad (1999) redogör för olika typer av metoder som kan tänkas användas i kvalitativa 

respektive kvantitativa studier. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med frågor som 

omringar studien syfte och frågeställningar. Vi upplevde att intervjuer som metod var till vår 

fördel då vi dels fångade upp deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter samt att vi varsamt 

kunde styra vår intervju på ett sådant sätt att den inte tog form och utmynnade i andra spår. 

Dock vill vi stärka resonemanget som Repstad (1999:64) tar upp, om att inte ha en alltför snäv 
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och detaljerad intervjuguide och även strategin att inte avbryta sin deltagare. Detta kan leda till 

att forskaren går miste om viktig spontan information samt att deltagaren blir passiv.  

Fejes & Thornberg (2019:169) menar att platsen för en intervju är viktig för att deltagarna ska 

känna sig trygga, de belyser att intervjupersonernas egna hem oftast är den lämpligaste miljön 

att genomföra intervjuerna på. Men på grund av den rådande pandemin har intervjuerna 

genomförts digitalt på Teams och Zoom. Fördelarna med att hålla intervjuer digitalt var att det 

var lättare att få tag på deltagare till studien, då vi inte behövde förhålla oss till geografiska 

faktorer samt att vi upplevde att det underlättade för deltagarna att finna tid och utrymme till 

att genomföra intervjun. Dock var vi medvetna om att digitala intervjuer kan medföra viss 

problematik, så som problem med ljud och bild samt att det kan vara svårt att skapa rätt dynamik 

för intervjun, vilket eventuellt kan bidra till att deltagarna inte är lika öppna som om det vore 

ett fysiskt möte. Vi anser trots detta att digitala intervjuer var det som lämpade sig bäst under 

de rådande förutsättningarna samt att de gick över förväntan, något vi redogör för vidare under 

Metoddiskussion.  

4.4 Urval  
Utmärkande för kvalitativa studier är att deltagarna väljs strategiskt snarare är slumpmässigt, 

något som vi även har förhållit oss till (jfr. Ruth, 1991:280). I likhet med detta består vårt urval 

endast av deltagare som är aktiva familjehemsföräldrar, det vill säga personer som 

förnärvarande är familjehem samt har mer än två års erfarenhet av att vara familjehem. 

Ambitionen för detta var att få ett så pass nyanserat och befintligt resultat av uppdraget och 

upplevelsen av socialtjänstens stöd. Förhoppningen var att deltagarna med en lång erfarenhet 

kunde bidra med en övergripande bild av uppdraget och det placerade barnets behov, medan de 

familjehem som har mindre erfarenhet kunde beskriva hur stödet upplevdes i början samt vad 

som upplevdes utmanande i början av uppdraget. Vid intervjustudier är ett av de viktigaste 

kriterierna enligt Repstad (1999:67) att forskaren utgår från deltagare som förväntas bidra med 

viktig och relevant information gällande studiens syfte och frågeställningar. Detta kan dels 

omfatta attityder och åsikter, men även erfarenheter och kunskap som studien vill uppnå.  

Vi försökte först att rekrytera deltagarna genom att ringa till olika socialtjänster i Sverige för 

att se om de kunde hjälpa oss med rekryteringsprocessen. De vi kom i kontakt med var positivt 

inställda till detta och bad om att få återkomma när de funnit familjehem som var villiga att 

delta. Vi fick dock ingen återkoppling vilket gjorde att vi sökte oss vidare via slutna 

familjehemsgrupper på Facebook, som dock inte accepterade vår förfrågan om medlemskap. 

Detta medförde att vi istället publicerade ett inlägg i Facebook-flödet som sedan delades vidare 

och nådde våra deltagare. Två av deltagarna införskaffades dock genom arbetskontakter, en av 

dem var en kollega men där relationen inte var på ett personligt plan, vilket gjorde att vi 

bedömde hon kunde delta i studien. Sammantaget blev det åtta deltagare som deltog i studien, 

vi hade önskat att intervjua två till men det var för få som uppfyllde kriteriet att vara aktiva 

familjehemsföräldrar, vilket gjorde att vi inte fick fler deltagare. Däremot upplevde vi att det 

material vi fick under intervjuerna överensstämde med varandra och att deltagarna hade likande 

upplevelser av socialtjänstens stöd, vi anser därmed att urvalet uppfyllde en viss mättnad. 
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4.5 Analysmetod  
Under denna del kommer studiens forskningsansats att behandlas, det vill säga den 

metodologiska ansats som användes vid analysen av data. Syftet med en metodologisk ansats 

är att bättre kunna förstå och förklara den sociala process i fenomenet som studeras (Fejes & 

Thornberg, 2019:30–31). 

Denna studie har utgått ifrån Interpretative phenomenological analysis (IPA), översatt till 

interpretativ- eller tolkningsfenomenologisk analys på svenska. IPA grundar sig i fenomenologi 

och har sitt ursprung inom hälsopsykologi, grundaren till analysmetoden är Jonathan Smith 

(1996). IPA är en kvalitativ metodansats som innebär att forskaren kartlägger och analyserar 

uttryck i sitt sammanhang under tolkningsarbetet. Utmärkande med analysmetoden är att den i 

tolkningsarbetet tillåter individuella och delade erfarenheter, trosuppfattningar, förklaringar 

och perspektiv samt att den intresserar sig för att studera hur människor tolkar och uppfattar 

meningsfulla betydelser och sammanhang. De presenterade uttrycken hos informanterna blir 

under tolkningsprocessen kartlagda och analyserade på en kontextuell nivå. Syftet med IPA är 

såldes att utforska informanternas syn på världen och utgå från ett “inifrån-perspektiv” i högsta 

möjliga mån (Back & Berterö, 2019:165–166), vilket även intervjumetoder utgår ifrån. Detta 

gör att både studiens metod och analysmetod strävar efter att fånga upp, behandla och förstå 

upplevelserna av deltagarna i studien, vilket är relevant för denna studie eftersom vi ville 

uppmana familjehemsföräldrar till att reflektera över hur de upplever socialtjänstens stöd inom 

ramen för familjehemsuppdraget. IPA möjliggör vidare ett utrymme för att få en djupare 

förståelse för familjehemsföräldrarnas upplevelse av socialtjänstens stöd. Inom kvalitativ 

forskning är IPA en metod som Back & Berterö (2019:165) benämner med en idiografisk 

inriktning, detta innebär att forskaren är nyfiken och strävar efter att få insikter om vilka 

upplevelser enskilda individer i lämpliga sammanhang har om ett visst fenomen.  

Smith (refererad i Back & Berterö, 2019:170) uppger att analysen av data kan beskrivas som 

iterativ, vilket menas att analysen består av upprepade moment. Strategin vilar även vanligtvis 

på en induktiv ansats, vilket handlar om att dra slutsatser utifrån egna erfarenheter eller 

observationer och inte teorier. Däremot har ansatsen för denna studie snarare landat i en 

abduktiv ansats, vilket kort förklarat innebär att det empiriska tillämpningsområdet och teorin 

förfinas och justeras under processens gång och kan således förklara en del av fenomenet. Först 

studerades tänkbara teorier som berörde studiens problemformulering, när en viss förförståelse 

hade inhämtats fördjupade vi oss i empirin under genomförandet av våra intervjuer. Med 

bakgrund till en mer riklig förståelse kring fenomenet så utvidgades och justerades riktningen 

på våra teorier allteftersom under processens inhämtande av materialet och i bearbetningen 

(Alvesson & Sköldberg, 2017:13,416). Inom ramen för hur datainsamlingen ska gå till enligt 

IPA så samlar forskaren först in kvalitativa data från deltagarna i studien, i vårt fall genom 

semistrukturerade intervjuer. Vid analysering av data är utgångspunkten tolkning och 

tillvägagångssättet liknar hermeneutikens cirkel som bildligt beskriver hur tolkningen växer 

fram i en cirkulär rörelse samt möjligheten för att nya tankar och idéer uppstår under läsningens 

process (Back & Berterö, 2019:170). Detta innebär att forskaren först gör sig bekant med texten 

och läser den utifrån dennes egen förförståelse och erfarenhet och i detta skede kan det uppstå 

händelser och uttryck som forskaren upptäcker och vidare bildar sin tolkning av. Vid den 
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fortsätta bearbetningen av texten föreligger denna förståelse och upptäckt som grund och 

underlättar den fortsatta läsningen. 

Vid transkriberingen av data enligt IPA ingår fyra steg. Inledningsvis har intervjuerna kodats 

som intervju 1, intervju 2 och så vidare, för att lättare kunna orientera sig i texterna. I det första 

steget i analysarbetet bekantade vi oss med texterna, i detta steg var det lämpligt att ha ett 

neutralt förhållningssätt. Det andra steget innebar att läsa texten återigen och gruppera in de 

olika textstyckena i teman. I nästkommande steg listades dessa teman till flera så kallade kluster 

och en reflektion över dess likheter och skiljaktigheter gjordes. Varje kluster har sedan 

tematiseras till varsitt överordnat tema. I det sista steget i transkriberingen skapades en 

översiktstabell som innefattade de kluster och dess överordnade teman samt citat som 

illustrerade vardera kluster. I tabellen ingick endast de teman som omfattade någon form av 

kvalité för vårt undersökta fenomen, de teman som sorteras bort och de som bevaras beror på 

forskningsfrågan och det som ska studeras (jfr. Back & Berterö, 2019:170–172).  

4.6 Metodologiska överväganden  
I denna del kommer det att föras ett resonemang gällande metodologiska övervägningar i 

relation till begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Här behandlas även 

kvalitetskriterierna inom IPA samt vår användning av digitala kommunikationstjänster. 

För att säkerställa att resultatet i studien är pålitligt är det viktigt att resonera kring begreppen 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Sohlberg & Sohlberg (2019:142) redogör för 

begreppet validitet som innebär att det som forskaren avser att studera faktiskt studeras. För 

kvalitativa studier handlar validitet mer specifikt om resultatens trovärdighet och det insamlade 

materialets tillämplighet samt vilken betydelse materialet har för studiens frågeställningar 

(Ruth, 1991:285–286). Då vi intervjuar familjehemsföräldrar om deras erfarenhet av 

socialtjänstens stöd samt att intervjuguiden är formad efter studiens syfte bör vår data generera 

valida svar.  

Begreppet reliabilitet handlar om tillförlitligheten till studiens slutsatser. För att stärka 

reliabiliteten förespråkas en god kommunikation mellan parterna och en gemensam förståelse 

för att olika upplevelser av ett fenomen kan uppstå i samtalet (Ruth, 1991:283–284). Då vi har 

använt oss av semistrukturerade intervjuer finns det en intervjuguide, vilket i sig stärker 

reliabiliteten då deltagarna utgår ifrån samma grundfrågor. Vi har även spelat in och 

transkriberat intervjuerna för att sedan tolka och citera deltagarnas exakta ord samt att vi har 

diskuterat koder och teman under analysarbetet. Vi tar även tagit vår egen förförståelse av 

ämnet i beaktan då den kan påverkan vår utformning av frågor och tolkning av resultatet. Det 

finns dock en styrka i att vi är två författare på denna studie som båda tolkar resultatet och 

intervjuar deltagarna, detta stärker reliabiliteten och minskar risken att subjektiviteten och att 

vår undermedvetna förförståelse påverkar analysen av resultatet. 

Ett tredje trovärdighetsbegrepp är generalisering, vilket handlar omslutsatser från ett litet urval 

av personer kan kopplas till det allmänna, det vill säga alla personer av samma eller liknande 

art (Repstad, 1999:142). Eftersom denna studie är begränsat till åtta intervjupersoner, är 

slutsatserna inte generaliserbar i en statistisk mening. Däremot redogör Ruth (1991:289) för 
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betydelsen av att införa en teoretisk förankring i diskussionen av resultat, detta kan i sin tur kan 

medföra en möjlighet för att slutsatserna är generaliserbara för det allmänna. Då denna studie, 

besvarar frågeställningarna genom ett teoretiskt perspektiv, kan vi därför generalisera resultatet 

i viss mån genom de teoretiska begreppen och kopplingen till tidigare forskning. Dock i 

betoning av det huvudsakliga målet med denna studie, som inte strävar efter generaliserbarhet, 

utan att få en djupare förståelse för upplevelsen av ett fenomen som vidare kan bidra till 

framtida forskning. Överförbarhet är således att vårt resultat inte kan generaliseras i statistisk 

mening till hela populationen, de vill säga alla familjehemsföräldrar, men kanske kan vara 

överförbart till andra liknande fenomen eller kontexter.  

Innan vi går vidare till nästa del följer en kortfattad redogörelse för kvalitetskriterier som IPA 

förutsätter. Dessa vilar på Yardleys (2008) kvalitetskriterier som försäkrar kvaliteten i 

genomförandet av kvalitativa forskningsstudier. Dessa ska spegla faktorer som mäts för 

begreppen validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning. Några av de kvalitetskriterier som 

Beckö & Berterö (2019:176) tar upp är känslighet för sammanhang, engagemang och 

noggrannhet, öppenhet och konsekvenser samt effekt och betydelse. Det första kriteriet innebär 

sensitiviteten gentemot den sociala miljö som observationen genomförs i, den andra omfattar 

vikten av att infinna ett personligt engagemang i genomförandet av intervjuer för att den 

deltagande ska känna sig bekväm med att dela med sig av personliga erfarenheter. Det tredje 

kriteriet belyser vikten av att tydligt formulera hur studiens utförande har gått till genom att 

redogöra för de viktiga delarna som kvalitativa forskningsstudier eftertraktar. Det sista kriteriet 

ställer frågan om forskningen har någon effekt och betydelse för det vetenskapliga lärandet 

(Beckö & Berterö, 2019:177). Dessa kriterier har vi tagit i beaktning vid genomförandet av 

studien genom att vi förhöll oss till begreppen reliabilitet och validitet, som redogjorts för ovan. 

I tillägg har vi eftersträvat att skapa ett tryggt klimat i de digitala mötena genom att inta ett 

öppet förhållningssätt, för att deltagarna skulle känna sig bekväma i situationen. 

Utöver detta har vi även övervägt fördelarna och nackdelarna med att använda oss av digitala 

tjänster så som Zoom och Teams för att genomföra intervjuerna. En fördel med att använda sig 

av digitala kommunikationstjänster är att det är tidseffektivt då deltagarna inte behöver resa för 

att ta sig till intervjun samt att det öppnar upp möjligheten att intervjua människor från ett större 

geografiskt område. En nackdel med dessa typer av tjänster är att det kan skapa en frustration 

bland deltagarna om tekniska svårigheter uppstår eller om deltagarna har bristande tekniska 

kunskaper (Archibald, 2019:3–4). Vi upplever även att Zoom gjorde det lättare för oss att nå 

deltagare samt att tid sparades både genom uteblivandet av resande till intervjuerna samt att vi 

kunde schemalägga intervjuerna tätt inpå varandra.  

4.7 Etiska överväganden  
Denna studie har följt Vetenskapsrådets etiska principer (1990) då vi strävade efter att studien 

skulle vila på en stadig etisk och säker grund för deltagarna. Vetenskapsrådet menar att 

forskning är en essentiell del av samhällsutvecklingen och det är av stor vikt att forskningen 

därför bedrivs på ett rättssäkert och etiskt försvarbart sätt samt att den håller en hög kvalitet. 

Forskningskravet innebär att samhällets medlemmar har rätt till att högkvalitativ forskning 

bedrivs, som därtill är kunskaps- och metodutvecklande. Individskyddskravet innebär däremot 
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att samhällets medlemmar inte får utsättas för förödmjukelser, kränkningar eller fysisk och 

psykisk skada till följd av forskning och de har ett skydd mot olämplig insyn i deras 

livsförhållanden. Dessa två krav är grundläggande och forskare ska alltid ta ställning till kraven 

och väga dem emot varandra (Vetenskapsrådet: 1990:5). Identitetskravet kan därefter delas upp 

i ytterligare fyra etiska forsknings principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet: 1990:6). 

 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska vara informerade om deras roll i 

undersökningen och villkoren som tillkommer. All information som eventuellt kan påverka 

deltagarens vilja att medverka i undersökningen ska framföras till deltagarna samt att de ska 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan under 

hela processen (Vetenskapsrådet: 1990:7). I denna studie har vi därför sammanfattat studiens 

syfte i Förfrågan om deltagande i studien (se bilaga 1). Inför varje intervju har vi även klargjort 

detta för att säkerställa att vi uppfyller informationskravet. Därefter finns samtyckeskravet, som 

innebär att samtycke ska inhämtas från alla deltagare i undersökningen. Avbruten medverkan 

ska heller inte kunna få negativa effekter för den deltagande eller att dem utsätts för någon form 

av påtryckning av att fortsätta deltagandet (Vetenskapsrådet: 1990:9–10). För att uppnå 

samtyckeskravet i vår studie har vi därför inhämtat samtycke ifrån deltagarna i form av en 

Samtyckesblankett, (se bilaga 2) samt att informationen om att deltagandet är frivilligt framgår 

i Förfrågan om deltagande i studien (se bilaga 1). Konfidentialitetskravet innebär därtill att den 

inkomna informationen om deltagarna ska avidentifieras och speciellt sådant som kan ses som 

känslig information ur ett etiskt perspektiv. Detta innebär att all inspelad och antecknad 

information om deltagarna ska förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna komma 

åt informationen (Vetenskapsrådet: 1990:12). I enlighet med detta har vi vid transkriberingen 

anonymiserat deltagarna genom att ta bort namn, kommun samt övrig information som kan 

tänkas härledas till deltagarna. Vi har även förvarat de anonymiserade transkriberingarna och 

ljudinspelningar i dokument eller inspelningstjänster som inte är anslutna till molntjänster, 

vilket har framförts till deltagarna i intervjuerna. Till sist innebär nyttjandekravet att all 

information insamlat i forskningssyfte ifrån de deltagande enbart får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet: 1990:14). Detta krav uppfylls då vi enbart använt 

informationen till det som vi inhämtat samtycke till, informationen som deltagarna lämnat ut 

har därför inte använts till något som kan påverka dem på ett personligt plan eller som kan 

påverka deras familjehemsuppdrag. Utöver ovanstående överväganden valde vi att inte fråga 

familjehemmen mer ingående om de barn som har varit placerade hos dem och upplevelser som 

kan härledas till ett specifikt familjehem eller barn. Detta gjorde vi dels med respekt för barnen 

och dels av respekt gentemot den sekretess som omfattar familjehemsföräldrarna.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att presenteras i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att använda Interpretativ fenomenologisk analys vid transkriberingen 

har teman och underteman selekterats. Först presenteras en inledande beskrivning för studiens 

Intervjupersoner och vidare följer avsnittets fyra huvudteman med respektive undertema: I 

mörkret och ljuset av att vara familjehemsförälder, Vikten av stabilitet och kontinuitet från 

socialtjänsten, Betydelsen av en välgrundad placering samt Låt barnet komma i främsta 

rummet. 

5.1 Intervjupersoner 

Alla deltagare i studien är kvinnor i åldrarna 29–51 år och medelåldern är 41,5 år. Nedan följer 

en tabell med en närmare redogörelse för hur länge de har haft uppdraget som 

familjehemsförälder, hur många placeringar de har haft, om de har annat arbete samt den egna 

biologiska familjen.  

Intervjupersoner Uppdragets 

längd 

Antal 

placeringar 

Övrigt arbete Civilstatus, familj 

IP 1 7–8 år  1  Inget arbete Gift, biologiska 

barn 

IP 2 10 år 3  Arbete Sambo, biologiska 

barn 

IP 3 8 år 4  Inget arbete Gift, biologiska 

barn 

IP 4 8 år 2  Arbete Gift, biologiska 

barn 

IP 5 6 år 5  Annan sysselsättning Gift 

IP 6 6 år 10  Inget arbete Sambo, biologiska 

barn 

IP 7 7 år  2  Arbete Gift, biologiska 

barn 

IP 8 5 år  4  Arbete och studier Gift, biologiska 

barn 

 

5.2 I mörkret och ljuset av att vara familjehemsförälder 
Under detta tema kommer de intervjuade familjehemsföräldrarnas process för att bli familjehem 

att presenteras. Denna del fokuserar och redogör för intervjupersonernas positiva och negativa 

upplevelser av socialtjänstens stöd inför och i början av en placering. De underliggande teman 

som kommer att redogöras under denna del är En god start, Känslan av ensamhet och att inte 

bli lyssnad på samt Sorgen vid förlust av ett placerat barn. 
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5.2.2 En god start 

Hälften att deltagarna uppgav att de hade blivit erbjudna en utbildning eller kurs inför 

familjehemsuppdraget. Tre av deltagarna hade positiva erfarenheter av kursen “Ett hem att växa 

i", som bygger på handboken och grundutbildningen för jour- och familjehem (Socialstyrelsen 

2017). En av deltagarna uppgav att kursen var väl omfattade och berörde relevanta aspekter 

som bemötande, relationer, barns anknytning och konsekvenser vid traumatiska upplevelser. 

Något som däremot skiljde sig mellan kommunerna var kravet att delta i en utbildning, vi 

tolkade deras svar som att vissa begärdes att gå utbildningen som erbjöds, medan vissa fick 

möjligheten att avböja. 

Under intervjuerna framkom det att alla deltagare haft en överlag positiv upplevelse av 

socialtjänstens stöd inför en placering, även om stödet inte omfattade alla aspekter. De goda 

erfarenheterna som tas upp är bland annat att familjehemsföräldrarna upplever att de har blivit 

tagna på allvar och deras behov av stöd i början av en placering har tagits i beaktning. En 

deltagare uppgav att de specifikt fick bra information kring uppdraget, vad det innebär och de 

svårigheter som kan förekomma. En annan god erfarenhet är kontaktmöjligheten till 

socialtjänsten i början av placeringen, familjehemsföräldrarna menade att de oftast har kunnat 

ringa eller maila om de har haft några funderingar och när de inte fått svar direkt så har de fått 

svar inom kort tid. Socialtjänsten har samtidigt kontinuerligt kontaktat familjehemmen vid 

minst ett tillfälle i veckan, en deltagare uppgav att deras handläggare ringer cirka tre gånger i 

veckan. Hembesök fyra gånger om året är också något som majoriteten av familjehemmen har 

haft. Även med tanke på de rådande omständigheterna i samhället, så har socialtjänsten 

anordnat möten digitalt för att följa upp familjehemsföräldrarna samt barnens hälsa och 

utveckling.  

Flera av deltagarna belyste även socialtjänstens drivande engagemang i början av en placering, 

något som ingav ett gott samarbete mellan parterna. Deltagarna menade att de fick ett bra stöd 

vid de funderingar som de hade över barnens komplexa behov och svårigheter, såväl av 

socialtjänsten som av förskola och skola. Två av deltagarna menade att det inte har varit svårt 

att få psykologstöd eller en kontakt med barn- och ungdomspsykiatri (BUP) om det behovet har 

funnits. En menade att, även om barnet i fråga inte själv velat ta emot hjälp, så har socialtjänsten 

stöttat familjehemmet och varit behjälpliga.  

...men vi i vuxenvärlden har ju sett att hon behöver det så då har soc varit jättebra och behjälpliga 

med den delen, att skicka remisser och legat på att hon behöver komma... (Intervjuperson 2) 

I kontrast till detta berättade dock en av deltagarna att de inte hade fått en fast handläggare från 

start, vilket medförde en brist på stöd i början av placeringen. Sammantaget framgår av 

deltagarnas svar en tämligen positiv bild av socialtjänstens stöd och tillgänglighet i början av 

en placering. Majoriteten av de intervjuade familjehemsföräldrarna ansåg att de, mer eller 

mindre, tillgodosett det stöd de var i behov av i början av en placering. Detta kan dels bero på 

att socialtjänsten vill värna om de nya familjehem som rekryteras, en annan idé är att dessa inte 

har hunnits sättas i ett system än. I resultatet av att familjehemsföräldrarna inte alltid tillgodoses 

med det stöd de är i behov av, kan det dock i deras svar tolkas som att det alla gånger inte är 

specifikt socialarbetaren det är “fel” på, utan att det är instabiliteten inom organisationen. Detta 

är således något som påverkar barnet utveckling på en makronivå då det politiska klimatet 
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påverkar organisationen som i sin tur påverkar barnets möjligheter till fullgott stöd 

(Bronfenbrenner, 1979:26). 

 

5.2.3 Känslan av ensamhet och att inte bli lyssnad på  

Deltagarnas upplevelse av stödet under en placering skiljer sig, sex av intervjupersonerna hade 

mycket att anmärka på gällande vissa delar av stödet. En av deltagarna pekade på bristen i stödet 

och ansvarstagandet ifrån socialtjänstens sida som skildrades tydligt framför allt under 

placeringsperioderna. Hon kände sig utelämnad i sitt uppdrag och att socialtjänsten lät på 

familjehemmen ta hela ansvaret under vissa placeringar. Hon beskriver följande: 

De var väl en gång tror jag dem kom på besök, den placeringen var på nio månader sen flyttade 

han hem kunna flytta till sin mamma. Vi hade liksom inget, det är ett dåligt samarbete, dålig 

återkoppling vi fick inte hjälp med kontakter till exempel med att ta kontakt med BUP och andra 

saker. Vi skulle, han hade problem med att han ska träffa sin pappa som var jättespeciell och kunde 

vara hotfull, men socialtjänsten tyckte att ”ja men ni jobbar inom, ni jobbar om det området så där 

fixar ni själva så vi behövde de inte vara med”. Ja, så vi gjorde ju det då, ja alltså det blev lite, det 

kändes som att man var ganska utelämnad faktiskt. (intervjuperson 7) 

Likaså upplever en annan av intervjupersonerna att socialtjänsten inte har lyssnat på henne när 

hon velat att det placerade barnet behövde träffa en psykolog eller ha kontaktperson. Detta 

gjorde att barnet blev utan viktiga insatser som behövdes, enligt deltagaren. En annan deltagare 

riktade stark kritik mot socialtjänstens stöd, då hon upplevde att hennes handläggare var 

oerfaren och inte förstod familjehemmets behov av stöd, vilket medförde att deltagaren inte 

kände sig bekräftad av sin handläggare. Hon uttryckte en förtvivlan gällande att hon inte får det 

stödet hon behöver ifrån socialtjänsten och att hon inte kan prata om barnets problematik med 

andra, vilket gör att hon känner sig ensam och att hon är utan uppbackning i många lägen. Fyra 

av deltagarna betonade vidare vikten av att socialtjänsten behöver värna och ta till vara på de 

familjehem som finns. Dels påpekades bristen av familjehem och dels aspekten av att lyssna 

mer på familjehemmet under placeringen. En av deltagarna berättar även att hon var nära att 

IVO-anmäla socialtjänsten på grund av att de utsatt barnet för risker i relation till umgänge med 

de biologiska föräldrarna och att de beslut som fattats inte varit för barnets bästa. Hon menar 

att hanteringen av ärendet liknar det omtalade fallet om Lilla hjärtat, men att det lyckligtvis gick 

bra för detta barn. 

...vi ville ju ivo-anmäla alltihopa och dom bara så att “nej men du har ingen rätt, familjehemmet 

har ingen rätt”. (Intervjuperson 3) 

Vidare så saknade alla deltagare ett specifikt stöd för just familjehemsföräldrar och att ha en 

person som följer upp i vissa frågor. 

...men ja men kanske ge oss familjehem lite mer stöd i hur vi kan möta föräldrar kanske i vissa 

frågor, hur mycket vi har rätt att säga, tycka och tänka, ja lite så. Bara som en sån enkel sak som 

att vårt barn vill ha hon vill klippa håret, familjehem eller föräldern menar jag har sagt att man inte 

vill att hon ska få klippa håret…ja det är svårt jag vet inte om jag får eller inte får, enkel sak men 

för barnet är det ju ingen enkel sak! (Intervjuperson 8) 

Av deltagarnas svar framgår det att socialtjänsten behöver ta mer ansvar och värna om de 

familjehem som finns. Känslor så som ensamhet och uppgivenhet är framträdandet samt att 



   Agnes Hultén & Hedvig Ladebäck 

26 (54) 

många känner att de inte blir uppbackade i sitt uppdrag, vilket är ett resultat av att socialtjänsten 

inte tillgodoser stödet som familjehemsföräldrarna är i behov av. 

5.2.4 Sorgen vid förlust av ett placerat barn 

I 6 kap. SoL framgår det att socialtjänsten har ansvar att se till att familjehemmet och barnet får 

det stöd som de är i behov av. Detta tar sitt uttryck i hanteringen av avslutade placeringar och 

som deltagarna betonade som en emotionellt utmanande process för alla involverade. 

Intervjupersonernas motiv till att bli familjehem grundades huvudsakligen i önskan av att hjälpa 

barn som lever i en utsatt position och på så vis bidra med ett tryggt, kärleksfullt och stabilt 

hem för dessa barn. Samtidigt betonar flera av intervjupersonerna att det alltid har funnits en 

rädsla för att inte lyckas med uppdraget, inte vara tillräcklig samt rädslan för att förlora ett barn 

om ett beslutas tas om att placeringen ska avslutas. 

När intervjupersonerna tillfrågades om de upplevde att socialtjänsten tillgodosåg det stöd som 

familjehemmet var i behov av vid en avslutad placering väcktes starka känslor och blandade 

reaktioner hos intervjupersonerna, eftersom det i ljuset av att vara familjehemsförälder finns en 

baksida som präglas av sorg och förlust av ett barn. Två av deltagarna hade inte varit med om 

en avslutad placering och en av intervjupersonerna hade adopterat det placerade barnet. Det 

som däremot framgick i en av intervjuerna var den positiva upplevelsen av stödet när deras 

placering hade avslutats hastigt. Hon menade att trots att det var en väldigt kort placering så 

fanns socialtjänsten där och stöttade direkt, de kom även hem till familjen samma dag och 

svarade på frågor och eventuella önskemål om hjälp och stöd. Något som intervjupersonen 

uppgav som mycket tacksamt eftersom det var en jobbig process att gå igenom.  

…det gick väldigt fort och det var väldigt mycket känslor på en och samma gång…aa så det var 

svårt, jättesvårt! […] ja men de både ringde och kom hem till oss då och ja menade på att vi fick 

ringa när som dygnet runt och om det var något och jag har för mig att de även erbjöd 

oss att komma igen men då sa vi att det behövs nog inte eller så…så det var ändå ett väldigt bra 

stöd måste jag säga! (Intervjuperson 7) 

Ytterligare en deltagare hade erfarenhet av två avslutade placeringar, däremot menade hon att 

det var en ömsesidig önskan hos både familjehemmet och de placerade barnen att avsluta 

placeringen på grund av avsaknad av kemi. En tredje deltagare uppgav att hon hade två olika 

erfarenheter av stödet vid en avslutad placering. Hon hade dels en positiv erfarenhet av 

socialtjänstens stöd vid den placeringen som var planerad, eftersom då fick de tid att packa ihop 

barnets saker, prata om framtiden och gå igenom processen tillsammans. Detta medförde att det 

var lättare för både familjehemmet och barnet att avsluta placeringen bra och att de har kontakt 

än idag. Den andra avslutade placeringen menade hon var raka motsatsen eftersom hon ansåg 

att socialtjänstens hantering av den avslutande placeringen inte var välfungerande. Barnet som 

var placerat hos dem hämtades abrupt efter att beslutet om LVU upphävdes och de stod utan 

stöd i en period som var känslomässigt utmanande för dem. Handläggarna ringde inte och 

berättade om beslutet utan det var familjehemmet som fick ringa till socialtjänsten och fick då 

till sin kännedom att de biologiska föräldrarna skulle hämta barnet redan under samma kväll. 

Hon beskriver händelsen som hastig, kaosartat och emotionellt utmanande och att de stod utan 

socialtjänsten stöd i denna situation. 
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Det vart lite kaosartat i familjen från att vi satt å käkade middag till att det knackade på dörren och 

pojken hämtades och där tycker jag att, eller jag hade önskat att vi fick mer eller något stöd eller 

uppföljning i att liksom att det vart så hastigt. […] Jag hade behövt mer stöd i det, att liksom få 

känna att, ja det var fruktansvärt. Han tog sådan stor plats i hela vår familj och alla tyckte om han 

så himla mycket. Så det blev så stort, även om jag visste att det här är ett uppdrag och uppdraget 

kommer ta slut så vart det så känslofullt att han bara revs upp liksom. Så jag hade velat haft mer, 

jag hade velat att dom kom hem till oss och satt ner och prata och vi fick vräka ut oss all frustration 

som vi kände, men de gjorde dom inte, ah... (Intervjuperson 2) 

Samtidigt uppgav tre av deltagarna att de endast hade negativa erfarenheter av socialtjänstens 

hantering vid avslutade placeringar. Avsluten liknandes som ovan, abrupta och brist på samtal 

och information ifrån socialtjänstens håll. En av deltagarna berättade att socialtjänsten inte 

fångade upp dem och att hon hade önskat att socialtjänsten hade tagit det ansvaret. De två andra 

deltagaren upplevde även att socialtjänsten inte tog sitt ansvar vid de avslutade placeringarna 

och att familjehemmet inte fick de stöd de var i behov av. Upplevelsen av utelämnade gestaltas 

även i tidigare studier där familjehemsföräldrarnas känslor vid förlusten av ett barn ofta 

karakteriseras av sorg, ensamhet och oro (Herbert m.fl., 2013; Newquist m.fl., 2020). 

I deltagarnas svar framgår det ett resultat av att familjehemsföräldrarna upplever att de inte får 

det stöd de är i behov av när en placering avslutats. Det är även värt att notera de skilda 

upplevelserna som ett resultat av de organisatoriska aspekterna inom socialtjänsten. Det är inte 

helt främmande att dessa typer av kommunala verksamheter karaktäriseras av tidsbrist, 

personalomsättningar och utebliven information som i sin tur verkar ha påverkat klienterna. 

Utifrån utvecklingsekologin kan slutsatsen dras att detta påverkar barnet på en makronivå, då 

det politiska klimatet och de rådande lagarna styr och påverkar organisationen. Vilket i sin tur 

påverkar handläggares handlingsutrymme och arbetsförhållanden vilket därefter påverkar 

familjehemmets omvårdnad av barnet. Samspelet mellan barnet och familjehemmet sker 

därefter på en mikronivå. (Bronfenbrenner, 1979:22, 26). Ett annat resultat är att oavsett hur 

placeringen sett ut, är det emotionellt påfrestande att genomgå en avslutad placering och det är 

en period som familjehemmen behöver mycket stöd i. I enlighet med att anknytningsteorin 

betonar vikten av emotionell tillgänglighet (Bowlby, 2010:149–150), kan avsaknad av stöd 

riskera att familjehemsföräldrarna emotionellt distanserar sig till nästkommande placering, 

vilket försvårar anknytningen mellan familjehemsföräldrarna och nästkommande barn. Genom 

att socialtjänsten stöttar familjehemmen i detta kan de få dem att vilja fortsätta sitt uppdrag som 

familjehem åt ett annat placerat barn och på så vis känna en trygghet i att de kommer få stöd i 

de svåraste stunderna och därav vara emotionellt tillgängliga för det placerade barnet. Kort sagt 

kan bristerna i socialtjänstens stöd leda till att familjehemmen i fortsättningen inte har 

möjligheten att utgöra en trygg bas för nästa placerade barn på grund av den emotionella 

påfrestningen som den tidigare avbrutna placeringen inneburit.  

5.3 Vikten av stabilitet och kontinuitet från socialtjänsten 
Under detta huvudtema kommer betydelsen av en god relation mellan de involverade 

parterna vid en familjehemsplacering att behandlas. Då den relationella aspekten 

framgick som en viktig faktor i nästan alla intervjuer, har temat överordnats till ett 
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huvudtema med Handläggarbytens påverkan på familjehemmet samt Vikten av 

kontinuerlig kontakt från socialtjänsten som underteman.  

5.3.1 Handläggarbytens påverkan på familjehemmet 

En aspekt som vi inte hade förväntat oss, men som framgick i nästan alla intervjuer, var den 

negativa effekten av handläggarbyten. Alla deltagare förutom en, belyste att barnen och 

familjehemsföräldrarna inte har en stadig relation till sin handläggare. Deltagarna beskriver att 

det kommer nya handläggare hela tiden och att de hinner sluta innan de kan få en relation till 

barnet. De menade att handläggarbyten och handläggarens brist på information medför att de 

inte fattar beslut efter barnet som individ utan att de gör en generell bedömning. De deltagare 

som idag har en bra relation till sin handläggare har haft en och samma familjehemssekreterare 

under en längre tid. Detta upplevdes ge parterna möjligheten att bygga på en stadigvarande 

relation samt att kontaktpersonen hade varit med en längre tid i förhållande till information om 

barnet och dess utveckling.  

Många av deltagarna menade att byten av handläggare är ett generellt problem inom 

socialtjänsten, något som även framgår av Lindahl (2019). En minoritet uppgav att det i somliga 

fall har varit positivt, förutsatt att det inte har fungerat med den tidigare kontaktpersonen. De 

flesta menade däremot att det är en brist i stödet på en organisatorisk nivå, huvudsakligen för 

att det inte finns en bestämd person som kontinuerligt hinner att sätta sig in i fallet och bilda en 

förståelse för barnet och familjehemmets situation innan det skiftas till en ny. En av deltagarna 

berättade att de har haft åtta barnhandläggare under deras åtta år som familjehem. Hon menade 

att detta påverkar barn negativt och i synnerhet ett av hennes placerade barn som hon beskriver 

som känslig och att han har svårt med nya människor. Hon beskrev att handläggarna inte hinner 

landa i uppdraget och att det därför kan vara svårt för dem att fatta rätt beslut då de inte känner 

det placerade barnet. En annan deltagare lyfte detta och säger att det inte går att göra något åt 

att personal slutar, men det dock är ett problem som påverkar barnet:  

Det man saknar, men inte kan göra någonting åt egentligen det är att folk slutar. Att det byts 

barnhandläggare för att alla har olika syn och arbetssätt på hur man på bästa sätt kan komma 

vidare. […] Jag tänker att det här är ju ett generellt problem inom socialtjänsten att det byts så 

mycket folk, vilket...det är synd! (Intervjuperson 2)  

En deltagare framförde att problematiken med handläggarbyten är att överlämningarna mellan 

handläggarna är bristande och att all information gällande barnen inte överförs dem emellan. 

En annan deltagare riktade även hon kritik mot de organisatoriska omständigheterna då hon 

upplevt att barnen byter handläggaren allt för ofta. Hon uppgav att ett av de barn som varit 

placerade hos henne berättat att han inte orkade lämna ut sig till nya personer hela tiden, vilket 

gjorde att han tillslut inte ville prata med handläggarna överhuvudtaget. Hon menade att barnet 

inte ville öppna upp sig om det inte finns stabilitet och trygghet. Hon föreslår därför en ändring 

på en organisatorisk nivå för att barnet inte ska behöva påverkas lika mycket av 

personalomsättningen:  

Kanske ett team snarare kunna följa barnet, istället för en enskild individ så att det alltid finns någon 

där, på semestern också eller på helgen. Det skulle vara en dröm. Det är en för stelbent organisation 

alltså organisationen runt, det blir för stelt. Inte till barnets bästa, kanske till, jag tror inte heller 
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ens till de professionellas bästa. För att det blir väldigt mycket pappersarbete tack vare detta 

överlämningen. Jag tror att det är en väldigt kontraproduktiv organisation (Intervjuperson 4) 

Det som kan utläsas av deltagarnas berättelser är att de placerade barnen har svårt för nya 

människor och att det tar tid för barnen att bygga en relation till vuxna. Dessa ständiga skiften 

av barnhandläggare och familjehemssekreterare medför således en oro hos både 

familjehemsföräldrarna men framför allt för barnen som hela tiden behöver bygga upp ett 

förtroende för en ny vuxen. Detta kan bland annat göra att beslut inte blir individanpassade, då 

handläggarna inte känner barnen tillräckligt bra samt att barnen ibland inte vågar eller orkar 

öppna upp sig för ännu en handläggare. Av det som har framgått i deltagarnas svar är även 

byten av handläggare ett resultat av de organisatoriska förhållanden som förekommer inom 

socialtjänsten. Utifrån deltagarnas svar kan ett utvecklingsekologiskt tankesätt belysa 

problematiken med att ett barn hela tiden ingår i nya system och hamnar i nya sammanhang. 

Om ett barn placeras och flyttas ifrån sina ursprungliga system, måste barnet tolkas och iakttas 

utifrån det nya systemet, vilket blir svårt om det inte finns en stadigvarande handläggare som 

följer barnets utveckling som sedan kan se hur det gamla och den nya miljön påverka och 

interagera med varandra. Barnets relation till sitt nätverk hos socialtjänsten blir även påverkat 

av handläggarbyten då kontakterna byts och en ny relation måste upprättas (Lagerberg & 

Sundelin, 2005:23). 

5.3.2 Vikten av kontinuerlig kontakt från socialtjänsten 

Det framkommer även av intervjuerna att det är svårt att komma i kontakt med socialtjänsten 

och deras handläggare, speciellt vid akuta situationer. Deltagarna upplevde att stödet har brustit 

eftersom kontaktmöjligheterna är bristfälliga och att socialtjänsten inte har funnits tillgängliga 

när stödet väl har behövts. Svårigheten att komma i kontakt med socialtjänsten gjorde att många 

av deltagarna kände sig ensamma i uppdraget. De upplevde att de själva hade ansvar för att 

höra av sig och att socialtjänsten inte besökte dem eller följde upp ärendet, om inte 

familjehemmen var drivande i det. En deltagare menade att deras kontaktperson inte fanns 

tillgänglig på flera veckor när en incident uppstod. Hon uttryckte följande: 

Ja våran handläggare ringde aldrig dig själv. Utan det var det var, ja aldrig var ju att ta i, han 

ringde kanske en gång per år men det var oftast för att återkoppla efter att vi hade ringt om 

någonting. Vi fick ju oftast lämna flera telefonsvar för att vi skulle bli åter, alltså åter uppringda. 

För det gick nästan aldrig få tag på personen när vi försökte nå handläggaren, utan man fick tala 

in flera gånger och hade man tur så var det inom 2 veckor som man fick ta på varandra. […] De 

kommer ju kanske eller våran handläggare kom var åttonde var nionde månad 

kanske.  (Intervjuperson 5) 

En av deltagare berättade även att handläggaren sällan kom ihåg namnen på barnen, vad de 

senaste hade pratat om och att handläggaren inte visade något större intresse för att hjälpa till. 

Detta medförde att deltagaren kände sig bortprioriterad och kände sig misslyckad med sitt 

uppdrag. Tre av deltagarna uttryckte även specifikt att den ostabila kontakten, bristen på 

uppföljning och avsaknad kontinuitet inte är för barnets bästa. De menar bland annat att 

socialtjänstens brister i stödet utsätter barnet indirekt för risker. 
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I kontrast till ovan framgick några av deltagarna positiva upplevelser i kontakten med sin 

handläggare. En upplevde att de har regelbunden kontakt och att de alltid kan ringa eller maila 

till handläggaren om barnets mående, problematik, skolgång eller andra frågor och får nästan 

alltid direkt återkoppling. En andra deltagare, som är familjehem via ett privat 

familjehemsföretag och därmed inte har någon direkt kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, 

var väldigt nöjd med stödet inom nästan alla aspekter. Hon anser att deras kontaktperson 

tillgodoser det stödet hon är i behov av, även här framgick den positiva upplevelsen av 

handläggarens tillgänglighet vid kontakt. Hon berättade att de har en kontinuerlig kontakt och 

att de hör av sig minst en gång i veckan för att få en uppdaterad status kring barnet och 

familjehemmet. Även en tredje deltagare uppgav att trots att barnet inte har visat något intresse 

för att skapa en relation till sin handläggare, så har personen i fråga alltid strävat och försökt att 

få en relation till det placerade barnet. 

Av det som presenterats ovan tolkar vi att det föreligger förbättringsmöjligheter i socialtjänstens 

arbete med familjehem. Deltagarna belyste vikten av att värna mer om de familjehem som finns, 

i enlighet med detta och deltagarnas berättelser om de brister som har uppstått i socialtjänstens 

arbete med familjehem menar vi att socialtjänsten kan förbättras inom vissa områden i arbetet 

med familjehem. En stor del som tycks utgöra och påverka alla de involverade parterna är de 

organisatoriska omständigheterna som exempelvis personalbrist, den höga arbetsbelastningen, 

prioritering av administrativt arbete samt förflyttningar och personalskiften inom och mellan 

verksamheter. Dessa aspekter är något som dels intervjupersonerna redogör för men som också 

har framgått i tidigare forskning. Det som kan utläsas av detta är att en stabil och kontinuerlig 

kontakt med handläggaren är grunden för en trygg och bra relation. Genom att socialtjänsten är 

tillgängliga och återkopplar till familjehemmen kan det byggas upp en tillit som är viktig för 

att se till att barnen känner sig trygga i familjehemmet. En annan aspekt är att 

familjehemsföräldrarna har ett behov av att känna sig trygga med sin egen kontaktperson och 

även ha en välfungerad relation till barnets handläggare. Detta kan ses som ett ytterligare 

resultat på brister i socialtjänstens stöd när de organisatoriska förhållandena fallerar och medför 

att klienterna hamnar i en utsatt position. 

Utifrån temat kan det utläsas att kontinuitet och stabilitet har en fundamental grund i stödet 

ifrån socialtjänsten och är på så vis en viktig del i relationsbyggandet mellan familjehemmet 

och socialtjänsten. Stödet lägger även grunden för familjehemsföräldrarnas förutsättningar att 

tillgodose barnet med den trygghet och stabilitet som behövs för att barnet ska kunna knyta an. 

I enlighet med utvecklingsekologin har socialtjänstens stöd en påverkan på barnets utveckling 

eftersom familjehemmet och socialtjänsten utgör två olika systemen som påverkar varandra på 

en mesonivå (Bronfenbrenner, 1979:25). Att socialtjänsten bidrar med adekvat stöd till 

familjehemsföräldrarna har i sin tur betydelse för familjehemmets möjlighet att trygga barnet, 

vilket relaterar till anknytningsteorin och att omvårdnadspersonen måste inge tillit och trygghet 

för barnet (Bowlby, 2010:149–150) Brister i socialtjänstens organisation har därefter en effekt 

på barnet på en makronivå som grundar sig i det politiska klimatet (Bronfenbrenner, 1979:26). 



   Agnes Hultén & Hedvig Ladebäck 

31 (54) 

5.4 Betydelsen av en välgrundad placering 
Under detta tema presenteras deltagarnas tankar kring betydelsen av att placeringen i 

familjehemmet är välgrundad och genomtänkt. Det framkom i resultatet att information om 

barnet samt matchning och kemi är essentiellt för att det ska bli en lyckas placeringen och att 

barnet ska få ett stabilt hem. Därför delas dessa tre faktorer upp underteman, nämligen 

Information om barnet ökar chansen för en lyckad placering, Betydelsen av matchning och 

kemi samt Flyttens påverkan på barnet. 

5.4.1 Information om barnet ökar chansen för en lyckad placering  

En betydelsefull aspekt för föräldrarna var den information de fick om barnet i början av en 

placering. I alla intervjuer förutom en framgick det att informationen om barnet och barnets 

behov var bristfällig, men att det ofta berodde på att placeringen skedde hastigt. Majoriteten av 

deltagarna uppgav att anledningen till att de fått knapphändig information berodde på att det 

var akuta placeringar, att socialtjänsten inte hade mycket information eller att socialtjänsten 

hade fått fel information om barnet. Den bristfälliga informationen har för vissa familjehem 

påverkat dem negativt, medan vissa upplever att de har haft tur att placeringen blev så lyckad 

som den blev med tanke på förutsättningarna. Tre av deltagarna har vid enstaka placeringar 

upplevt att de har fått mycket information gällande barnets behov, bakgrund och relationen till 

den biologiska familjen i förfrågan av placeringen, vilket har underlättat förberedelserna av 

uppdraget. Barnen fick även komma på besök innan familjehemsföräldrarna tackade ja till 

uppdraget. Den främsta orsaken till att deltagarna fick mycket information innan placeringen, 

berodde på att barnet länge hade väntat på att bli placerad i ett familjehem, vilket medförde att 

socialtjänsten hade haft möjlighet att samla in mycket information om barnet. En annan aspekt 

som framgick i två av intervjuerna var att en tät kontakt med barnets tidigare jourfamilj 

medförde att familjehemmet hade möjlighet att få mer information om barnets behov, psykiska 

och fysiska hälsa och bakgrund.  

Nästan alla deltagare menade att en bristfällig information om barnet kunde leda till en mindre 

lyckad placering och att de därför hade önskat mer information innan barnet placerades. En 

deltagare menade att den bristfälliga informationen grundade sig mycket i att de inte hade en 

fast och bestämd handläggare som hade rätt information. Fyra andra menade vidare att de fått 

information om barnet löpande under placeringen. En av deltagarna beskriver detta på följande 

sätt: 

Vi fick bara ålder och vilket land de kom från vilket typ vilket språk de hade i grunden. Sen hade ju 

de inte mer information själva eller den informationen fick vi tillsammans löpande via tolkar och 

via vad heter det, är godemannen till barnen då, och på alla möten de hade med Migrationsverket 

och kom det fram ny information som vi fick och sen fick socialen den. Det var liksom inte så att de 

satt och mer info än vad vi fick, utan den inför de hade en gav dem oss men den var extremt 

knapphändig, så kan man ju säga. (Intervjuperson 5) 

Med detta kan slutsatsen dras att familjehemsföräldrarna upplever att bristen på information 

gör det svårare att förbereda sig inför en placering. Dock menade familjehemsföräldrarna att 

socialtjänsten inte undanhåller information med vilja, utan att även de har knapphändiga 

uppgifter om barnet vilket gör det svårare för dem att återge information till familjehemmet. 

Det är såklart svårt att bistå med information och rätt förutsättningar vid akuta placeringar, men 
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som redogjort i teoriavsnittet är det lättare för ett barn att ty sig till den nya omvårdnadspersonen 

om barnet har träffat familjehemsföräldrarna innan. Inom anknytningsteorin framhävs det även 

som viktigt att familjehemsföräldrarna är emotionellt tillgängliga, har en god inställning och 

förstår barnets situation och spegla barnets känslor för att barnet ska kunna knyta an (Broberg 

m.fl., 2020:75–78). Därav kan ökad informationen till familjehemsföräldrarna och möjlighet 

att träffa barnet innan placeringen ge rätt förutsägningar för anknytning samt att barnet känner 

känsla av tillit och trygghet till familjehemsföräldrarna.  

5.4.2 Betydelsen av matchning och kemi 

Något som framgick återkommande i alla intervjuer var vikten av matchning, det vill säga hur 

betydelsefullt det var för deltagarna att det fanns en bra kemi mellan dem som familjehem och 

det placerade barnet. Denna aspekt framgick i alla intervjuer, några upplevde bra matchningar 

och en fin relation till barnet, medan några av intervjupersonerna menade att kemin saknades 

och medförde svårigheter i familjens livssituation. Deltagarna betonade vikten av att 

socialtjänsten utvecklar arbetet med just matchningar. En deltagare menade att om en placering 

ska fungera så bör det föreligga någon form av kemi mellan familjehemmet och det placerade 

barnet. Detta skulle kunna förebyggas genom att handläggaren innan en placering jämför och 

matchar den information man har av barnet och det tänkta familjehemmet. En av deltagarna 

som upplevt att det skett ett bra matchningsarbete hänvisar till att de fick mycket information 

om barnet innan placeringen vilket gjort att de hade rätt grundförutsättningar för att bygga en 

relation. En annan av deltagarna som inte upplever att matchningen varit bra säger följande om 

varför en av hennes placeringar kommer att avslutas: 

Men här har vi problem och det liksom det är väl de här kemin som saknas. Vi får vi kommer 

varandra inte riktigt nära hur vi än beter oss så kommer du inte bara riktigt nära, plus att vi har en 

familjesituation här som gör att hon hela tiden slits mellan sin familj och deras värderingar, som 

jag i mina ögon är väldigt, inte så bra kan man säga. (Intervjuperson 4) 

Hon berättade även om en lyckad placering hon har haft och därav vikten av en 

“connection” till barnet.  

Där mellan oss har det alltid känts som en connection, alltså vi har alltid haft en connection, och 

det är det här vikten av att det ska finnas det är ju svårt att svara på det är det ska finnas en kemi, 

jag menar jag träffa hundratals ungar tusentals ungar, det är inte så att jag tar hem en varenda 

unge... (Intervjuperson 4) 

I likhet med detta menade en annan deltagare att de redan vid första mötet fick en fin relation 

till det placerade barnet och att deras relation bara har utvecklats positivt. Något som vi även 

tolkar har sin orsak i att de fick mycket information om barnet innan samt att de fick träffa 

barnet innan placeringen genomfördes. 

Jag fick, jag tyckte, ja, ja jag fick, information. Jag menar jag förstår att när jag sökte uppdraget så 

blev jag uppringt att det finns en pojke så här, si och så. Kan du tänka dig? Sen när jag sa ja så 

kommer vi till satt vid ett möte då berättade, på den tiden, chefen då, för oss vad det var för barn 

och vad det var för behov.”[...] Annars berättade dem om barnet och sen träffade barnet såklart, 

blev vi, ja vi vart väldigt från början när vi såg honom då kändes liksom, han är sån jättefin, jättefin 

pojke. Så det kändes rätt från början, så kan jag säga. (Intervjuperson 1) 
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Sammantaget visar resultatet att kemin och matchningen är en stor del i hur väl en placering 

fungerar. Anledningen till att det är viktigt med ökat fokus på matchningen mellan barnet och 

familjehemsföräldern är för att minska risken för att ett barn måste byta familjehem. När ett 

barn inte kan bo hos sina biologiska föräldrar och måste placeras är det i sig ett trauma, men 

det är för barnets bästa om det gjorts på rätt grunder. Men att ett barn ska behöva flytta från 

familjehem till familjehem är något som inte behöver ske och det är därför viktigt att rätt stöd 

och information om barnet ges till familjehemmen för att inte utsätta barnen för ytterligare 

trauman som påverkar deras anknytning samt fysiska och mentala utveckling. I en av 

intervjuerna framkom det som sagt att ett barn har haft sju olika familjehem, vilket gjort att 

barnet fått en desorganiserad anknytning samt att hon tappat tilliten till vuxenvärlden. 

Betydelsen av matchning och kemi har även förankring i anknytningsteorin. Att flytta ett barn 

ifrån ett dysfunktionellt hem är nödvändigt, men genom att flytta barn mellan olika familjehem 

påverkar barnets anknytning ytterligare. Att ett barn placeras en gång samt har haft dåliga 

uppväxtförhållanden i sin biologiska familj medför en risk att barnet får en otrygg anknytning, 

men att dessutom behöva flytta från olika familjehem blir det svårt för ett barn i en sådan 

situation att få den stabila och trygga grund som behövs (Broberg m.fl., 2020: 75–78). Genom 

att fokusera på matchning och kemi inför en placering kan det minska risken för att barnet ska 

behöva flytta flera gånger, vilket på sikt kan göra att barnet skapar en anknytning eller finner 

trygghet till familjehemsföräldrarna. Utifrån utvecklingsekologin kan även en ökat fokus på 

matchning och kemi ha en positiv effekt på barnets närmsta systemnivå, det vill säga 

mikrosystemet. När ett barn placeras blir familjehemsföräldrarna deras närmsta nivå, vilket har 

störst påverkan på barnets utveckling och beteende (jfr. Bronfenbrenner, 1979:22).  

 5.4.3 Flyttens påverkan på barnet  

Under sex av intervjuerna behandlades ämnet anknytning i relation ett det placerade barnet. Av 

alla deltagare som tillfrågandes uppgav alla någon form av anknytningsproblematik samt att 

det framkom av majoriteten av intervjuerna att det placerade barnet har en komplicerad relation 

till de biologiska föräldrarna eller till andra vuxna. En intervjuperson berättar om att barnets 

som är placerat hos henne har svårt för nya ansikten och kan gråta när det kommer besök hem 

till dem. Hon säger även att barnet som är placerat hos henne inte har någon anknytning till den 

biologiska mamman och att barnet därför inte vill ha någon form av umgänge. Hon menar även 

att mamman i det här fallet har anknytnings svårigheter vilket lett till att barnet inte har någon 

form av intresse av att ha kontakt med henne. 

En utav deltagarna upplevde att barnet som placerades hos henne var mycket kontaktsökande 

vilket skapade goda förutsättningar för anknytning. Detta barn var några år när det placerades 

och hon menar att de är som barnets enda riktiga familj, men att det ändock märks på barnet att 

det är placerat. Hon ser skillnader i trygghet mellan sina egna biologiska barn och de barn som 

är placerade hos henne, trots att de placerades som små barn. I relation till detta tar en deltagare 

upp vikten av att det placerade barnet ska ges chansen att ha kontakt med sina biologiska 

föräldrar, vilket är något som både socialtjänsten och de som familjehem uppmuntrar. Hon 

säger även följande om hur hon som familjehemsförälder ställer sig till anknytningen dem 

emellan:  
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Om man säger så här för våran, när det gäller våran relation med pojken, om man pratar utifrån 

mig som familjehemsmamma så har det tagit, det tar tid att han knyter an oss. Vi är liksom öppna 

och försöker att bjuda in honom till att knyta an till oss som familjehemsförälder. Men han är liksom 

mer som en mur om kring sig lite så så att han, det tar tid det tar liksom ett litet steg och i taget så. 

Det tar tid liksom och det får ta tid. (Intervjuperson 7)  

En av deltagarna upplever att hon ser liknande mönster i alla barn hon har haft placerade hos 

sig. Hon har fått sina placerade barn i tidig ålder men att hon ändå fått jobbat hårt med 

anknytning. Hon har upplevt att de placerade barnens tillit måste förtjänas medan att tilliten 

kommer mer naturligt när det gäller hennes biologiska barn. Tillit är något som ytterligare en 

deltagare berör när hon diskuterar hur anknytning kan spela roll om det placerade barnet har 

behövt flyttat från flera olika hem. Hon berättar att barnet som varit placerat hos dem har flyttat 

mellan sju olika familjehem och har således tappat tron till vuxenvärlden. Barnets handläggare 

är tydlig med att anledningen till att barnet har svårigheter beror till stor del på att barnet har en 

desorganiserad anknytning. Deltagaren tar även upp att ingen är tvingad till att behålla en 

placering, men att detta barn har påverkats negativt på grund av flertalet förflyttningar. Detta 

har gjort att socialtjänsten är mycket stöttande i denna placering då barnet har komplex 

anknytningsproblematik. Dels på grund av barnets historik av att bli uppsliten ifrån sina 

biologiska föräldrar och dels flertalet familjehemsplaceringar.  

Sammantaget identifieras någon form av anknytningsproblematik som en gemensam faktor för 

alla de placerade barnen, enligt deltagarna. Bovenschens m.fl. (2016) studie om barns beteende 

och anknytning skildrar att en familjehemsplacering som åtgärd utgör en högre risk att barnet 

utvecklar en psykisk och social ohälsa på grund av den otrygga anknytningen till de biologiska 

föräldrarna. Barnets otrygga eller desorganiserade anknytning lyfts, enligt deltagarna, som en 

anledning till att barnet har svårt att finna trygghet och tillit då barnet har brutit upp från både 

familjehem och de biologiska föräldrarna. De som har haft mest lyckad anknytning är när barnet 

placerades som liten och har haft samma familjehem medan de som märker av 

anknytningssvårigheterna mest är barnet som flyttat från familjehem till familjehem hela sin 

uppväxt. Detta kan bero på att barnen har inom de första 18 månaderna en slags plasticitet och 

öppenhet som gör det lättare att knyta an till nya, emotionellt tillgängliga omvårdnadspersoner 

(Broberg m.fl., 2020: 75–78). Att ett barn placeras påverkar deras anknytning och om barnet 

omplaceras flera gånger kan det bli svårare det för barnet att finna en tillit och trygghet hos 

familjehemmen. Kontakten med de biologiska föräldrarna tas även upp som en stressande 

faktor för barnet. Kontakten beskrivs av många deltagare som sporadisk och på föräldrarnas 

villkor, vilket i sin tur gör att barnet inte får en grundtrygghet till de biologiska föräldrarna. 

Detta kan även kopplas till anknytningsteorin och hur barnets utveckling påverkas av kontakten 

med de biologiska föräldrarna. Enligt Broberg m.fl. (2020: 75–78) har de biologiska 

föräldrarnas kontakt med barnen en påverkan på hur barnets anknytning utformar sig under 

placeringen. Barnet behåller sin anknytning om det finns en kontinuerlig kontakt, medan en 

avbruten kontakt leder till att barnet mister anknytningen och därmed visar på en starkare 

reaktion på separationen. Att kontakten med de biologiska föräldrarna är stressande för barnen 

kan därför, enligt anknytningsteorin, vara en reaktion på att anknytningen avbryts. 
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5.5 Låt barnet komma i främsta rummet 
Under detta tema presenteras intervjupersonernas upplevelse av hur barnet har tagits i 

beaktning vid beslut och insatser. De underliggande teman som kommer att redogöras för 

under denna del är Låt barnet komma till tals och De biologiska föräldrarnas rätt före barnets 

rätt.  

5.5.1 Låt barnen komma till tals 

Intervjupersonerna upplever att barnets bästa har tagits i beaktan under vissa delar av 

familjehemsplaceringen. Ofta har barnets bästa lyfts när socialtjänsten har lyssnat på barnet och 

fattat beslut utefter barnets viljor samt varit stöttande innan, under eller efter placeringen. 

Hälften av deltagarna har upplevt att de lyssnat på barnen när det gäller umgänge och de beslut 

som ska fattas kring barnen, vilket deltagarna uppger som en viktig del i stödet ifrån 

socialtjänsten. Vidare beskrev tre av intervjupersonerna att socialtjänsten har pausat umgänget 

med de biologiska föräldrarna när barnets sagt ifrån om att träffa dem och på så sätt har 

socialtjänsten sett till barnets bästa. Däremot framkommer även upplevelser av det motsatta, de 

vill säga att socialtjänsten inte lyssnat på barnet vid beslut om placering eller umgänge med 

föräldrarna.  

Jag menar om man säger så här, socialtjänsten gör allt för att det här umgänget ska fungera, det 

känns så. Dom vill liksom att hon ska träffa sitt barn, så att på sista möten så frågar 

barnhandläggare ”hur ska vi göra med umgänge?” och han säger nej jag vill inte träffa. Och sen 

upprepade igen och frågar barnhandläggaren ”ska vi säga var sjätte vecka?” ”nej jag vill inte 

träffa” säger han då. (Intervjuperson 1) 

En annan deltagare ansåg att barnets viljor och åsikter inte togs i beaktning vid en 

placering, då placeringarna skedde hastigt. Hon berättade vidare om en specifik händelse 

där ett hastigt beslut togs av socialtjänsten att ett av deras placerade barn skulle få sova 

över hos sin biologiska mamma vid två års ålder. Deltagaren ansåg att barnet tydligt 

visade att han inte kände sig trygg med den situationen. När barnet kom tillbaka dagen 

efter visade han ytterligare kroppsliga symptom på att han inte var välmående hos sin 

biologiska mamma, han var svullen i ansiktet efter gråtandet och kissade på sig när han 

väl kom tillbaka till familjehemsmamman. 

Ja han slutade ju kissa, du kan inte säga det tydligare än så när du är 2 år liksom! Så att jag för 

mig är det inte så svårt kan jag tycka att verbalt inte kunna uttrycka sig så kan du då kan du ändå 

använda hela ditt väsen att tala om vad du vill och inte, det ser du jättetydligt på ett barn tänker 

jag. Jag tänker att det räcker ju att du håller någon annans barn en stund, så visar den jättetydligt 

för dig att ‘jag vill inte vara hos dig jag vill vara hos min mamma’ ja så att ja... (Intervjuperson 3) 

Av detta skildras ett resultat i att barnets talan inte togs i beaktning vid en åtgärd. Med 

bakgrund till detta framgår det av 11 kap. 10§ SoL att vid beslut av åtgärder ska barnets 

ålder och mognad tas i beaktning. I Larsson & Hultman (2019) framgår hur handläggarens 

handlingsutrymme kan påverka barnets rätt till delaktighet. Författarna nämner även där 

parternas relation och kontakt samt handläggarens kompetens kring begreppet är några 

av de faktorer som framgår som effektfulla. I enlighet med författarna och vad som 

framgår av deltagarna för denna studie skildras en överensstämmande bild kring att 

barnets rätt till delaktighet inte alltid tas i beaktning vid de beslut som tas samt vikten av 
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att utgå från ett rättsligt perspektiv i frågan. Detta är återigen något som påverkar barnen 

på makronivå, då det politiska klimatet har en inverkan på barnets förutsättningar och på 

så sätt de faktorer som påverkar barnets utveckling (Bronfenbrenner, 1979:26). 

5.5.2 De biologiska föräldrarnas rätt före barnets rätt 

Något som framkom under intervjuerna var att majoriteten av deltagarna upplevde att de 

biologiska föräldrarnas rätt kommer i första rum. Deltagarna menade att socialtjänsten har fattat 

beslut om exempelvis umgänge med barnets biologiska föräldrar utan att det var för barnets 

bästa, vilket sedan lett till negativa konsekvenser för barnet. En av deltagarna menade att 

socialtjänsten inte har lyssnat på henne eller barnet när de sagt ifrån om umgänge. Hon berättade 

att mammans rättigheter har vägt tyngre än barnets i många fall och i synnerhet när barnet var 

yngre och inte vågade eller kunde säga ifrån, trots att umgängena påverkade barnet negativt. En 

annan deltagare berättade även hon att barnen inte blivit lyssnad på och att socialtjänsten 

konstant tar upp umgänge med de biologiska föräldrarna, trots att familjehemmet och barnen 

skarpt sagt nej eftersom barnet inte mår bra av det. Denna upplevelse delar även en annan 

deltagare som säger följande om hantering av umgänge med de biologiska föräldrarna:  

“Varför ska ni hålla på liksom? Det förstör ju dom psykiskt. Den äldre förstörs de genom att han 

alltså han mår ju jättedåligt och han blir så nere och den yngre han kan inte kontrollera sin mage 

och där märker man ju, det problemet har han i stressade situationer och det blir ju sjukt jobbigt 

när man ser att det kommer igång igen…ja. Men så jag tycker att fram tills nu så… vi har fått det 

stöd vi behöver, men inte barnen. (Intervjuperson 6) 

En annan av intervjupersonerna upplevde även hon att de biologiska föräldrarnas viljor 

prioriterades framför familjehemmet och barnets. Hon hänvisar till barnkonventionen och 

förtydligar att barnet har rätt till sina föräldrar, men ställer sig samtidigt frågan om vem som är 

barnets förälder. Diskussionen om vem som faktiskt är barnets förälder framkommer även i 

andra intervjuer. De menar att när barn placeras tidigt och växer upp i ett och samma familjehem 

tenderar de att se familjehemsföräldrarna som deras “riktiga föräldrar”. I sådant fall kan det bli 

extra svårt att förhålla sig till de biologiska föräldrarna när relationen är problematisk och 

varken barnet eller familjehemmet anser att den kontakten är bra för barnet. Det framgick även 

vid en annan intervju att relationen till de biologiska föräldrarna är komplex, då barnen ibland 

inte vågar säga att de inte vill träffa sina föräldrar. I detta fall var det placerade barnet rädd för 

pappan och den relationen påverkade barnet negativt. Socialtjänsten gav barnet chanser att 

tacka nej till umgänge, men barnet tog inte de chanserna. Hon beskriver denna svåra situation 

som följande: 

Men det blir också…man säger att det är barnets bästa…men vad är det egentligen för det är så 

individ…alltså det är så individuellt men det går inte att sätta ord på utifrån en generell aspekt. Så 

att socialtjänsten har försökt och de har verkligen givit henne [biologiska mamman] chanser, men 

sen har hon liksom kanske inte tagit till sig det och därför har det inte blivit för barnets bästa men 

hon har alltid fått möjligheten till sådana saker. (Intervjuperson 2) 

Sammantaget upplevde många av deltagarna att socialtjänsten ibland värdesätter de biologiska 

föräldrarnas rättigheter högst och åsidosätter familjehemmens och barnets viljor, vilket sedan 

kan resultera i att barnet far illa samt att barnets fysiska och psykiska utveckling påverkas 

negativt. Som tidigare nämnt behåller barn sin anknytning till de biologiska föräldrarna vid en 

kontinuerlig kontakt och när kontakten helt upphör visar barnen oftast en starkare reaktion på 
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separationen. Detta innebär att det kan vara fördelaktigt för det placerade barnet ha en fortsatt 

kontakt med de biologiska föräldrarna om det skulle vara lämpligt (Broberg m.fl., 2020: 75–

78). Men när kontakten är sporadisk och emellanåt obefintlig, kan det istället skapa oro hos 

barnet, vilket därför inte är utefter barnets behov utan istället förälderns. Detta kan även kopplas 

samman till utvecklingsekologin, då ett placerat barn flyttas ifrån sina ursprungliga system, 

vilket gör att den gamla miljön, det vill säga de biologiska föräldrarna, och den nya miljön, det 

vill säga familjehemmet, måste förhålla sig till varandra på en mesonivå (Lagerberg & 

Sundelin, 2005:23). Därför behöver barnet stöttning vid beslut om umgänge för att barnets 

utveckling inte ska påverkas negativt av de miljöer som de vistas i. Det finns även en 

samhällelig debatt på makronivå gällande att de biologiska föräldrarnas rätt tenderar att gå före 

barnets rättigheter och vad som är för barnets bästa, vilket skildrades i fallet om Lilla hjärtat. 

Detta är något som behandlas vidare under diskussionen. 
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6. DISKUSSION  

I detta avsnitt kommer inledningsvis en Summering av resultat i relation till syfte och 

frågeställningar att redogöras. Vidare förs en diskussion om Studiens positionering till tidigare 

forskning följt av en Teoridiskusson, som behandlar det teoretiska perspektivet som studien har 

använt sig av och vidare en Metoddiskussion. Avslutningsvis förs en reflektion kring 

Implikationer för tillämpningen inom forskningsfältet och det sociala arbetets praktik. 

6.1 Summering av resultat i relation till syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens 

stöd utifrån barnets bästa samt på vilket sätt socialtjänstens stöd påverkar 

familjehemsuppdraget. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar, (1) Hur 

upplever familjehemsföräldrarna att socialtjänsten tillgodoser det stöd och kontakt de är i behov 

av som familjehem? (2) På vilket sätt upplever familjehemsföräldrarna att socialtjänsten 

tillgodoser barnets behov vid en familjehemsplacering? samt (3) Vilka förbättringsmöjligheter 

ser familjehemsföräldrarna i socialtjänstens stöd i relation till barnets bästa? 

 

Utifrån den första frågeställningen kan det utläsas ur empirin att det är olika uppfattningar kring 

huruvida socialtjänsten ger familjehemsföräldrarnas det stöd och den kontakt de är i behov av. 

Den kritik som främst framkommit under intervjuerna är att det ofta kan vara svårt att komma 

i kontakt med socialtjänsten, speciellt vid akuta händelser, vilket medför att familjehemmen 

står utan stöd. Detta leder till att många av deltagarna upplevde en känsla av ensamhet i 

uppdraget då de inte fick det stöd de behövde. Stödet upplevdes även som bristfällig vid 

avslutade placeringar, eftersom de sällan fick utrymme att prata igenom de känslor som uppkom 

när det placerade barnet förflyttades. Detta speglas även i empirin för den tidigare forskning 

som har presenterats, där det framgår att stödet vid avslutade placeringar är bristfällig och 

familjehemsföräldrarna avväger därför att avsäga sig sitt familjehemsuppdrag (jfr. Khoo & 

Skog, 2014; Cooley m.fl., 2017). Det som framhävs som bra i kontakten med socialtjänsten är 

i de fallen där familjehemmet och barnet har en handläggare som återkopplar, är engagerad, gör 

hembesök och har en stadigvarande relation till både barnet och familjehemmet. För att 

socialtjänsten ska kunna förse familjehemsföräldrarna med adekvat stöd, så framhävs 

kontinuitet och stabilitet som två viktiga faktorer i kontakten. Deltagarna upplever att kontakten 

med socialtjänsten har varit välfungerande i början och inför en placering men att det 

allteftersom blivit svårare att komma i kontakt med dem samt att handläggarbyten försvårar 

samarbetet.  

 

Den andra frågeställningen behandlar barnets behov under en placering, samtliga deltagare 

upplevde att socialtjänsten på något sätt har brustit i stödet utifrån barnets bästa. Samtidigt hade 

vissa av deltagarna positiva erfarenheter av socialtjänstens beslutfattande eller att de tillgodosett 

stöd som främjat barnets utveckling och hälsa genom att låta barnet komma till tals. Det var 

blandade upplevelser gällande barnets relation till de biologiska föräldrarna, men ett tydligt 

resultat som framgick var att socialtjänsten i många fall poängterar att ett umgänge ska 

genomföras med de biologiska föräldrarna, trots att det går emot barnets vilja och enligt 

familjehemsföräldrarna skadar barnet. Deltagarna menade även att socialtjänsten brister i stödet 
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gällande den kontinuerliga kontakten med barnet, vilket gör att det inte finns tillräckligt med 

översikt hur barnet mår i familjehemmet. Även här försvårar handläggarbyten socialtjänstens 

stödmöjligheter, då barnet inte hinner bygga upp en trygg kontakt med sin handläggare innan 

en ny tillsätts. Detta kan sedan göra att barnet inte vågar öppna upp sig eller att handläggaren 

inte känner barnet tillräckligt bra för att kunna fatta individbaserade beslut, vilket inte ses som 

barnets bästa. 

 

Utifrån den tredje frågeställningen tydliggörs de förbättringsmöjligheter som finns gällande 

socialtjänstens stöd. Den kritik som främst framkommit under intervjuerna var hur den höga 

personalomsättningen inom socialtjänsten påverkar familjehemmen och barnet. Samtliga 

deltagare menade att byten av handläggare är något som sker frekvent, vilket i sin tur försvårar 

samarbetet mellan familjehemmen och socialtjänsten då handläggarna inte hinner lära känna 

barnet tillräckligt för att kunna fatta individanpassade beslut, innan det byts en handläggare. 

Familjehemsföräldrarna efterfrågar också en förbättring kring förarbetet inför en placering, dels 

att öka information om barnet och dess eventuella behov, men framför allt att socialtjänsten 

behöver ägna sitt förarbete kring parternas möjligheter till att känna kemi. Ett vidgat arbete 

kring matchning är ur ett långsiktigt perspektiv till sin fördel, då placeringen har bättre 

förutsättningar till en långvarig placering. Ett annat resultat var att deltagarna önskar att 

socialtjänsten utökar stödet vid akuta händelser samt att det sker en generell ökning av 

kontinuerlig kontakt för att kunna tillgodose både barnet och familjehemmets behov. Ett tredje 

resultat som framgick i ett par av intervjuerna var ett juridiskt införande av 

familjehemsföräldrars rättigheter och mer bestämt stöd som de omfattas av, då flera av 

intervjupersonerna upplevde att de många gånger utlämnas inom ramen för det kommunala 

stödet.  

 

Sammantaget tydliggör studiens teoretiska perspektiv att barnets anknytning och utveckling 

påverkas negativt av de faktorer som har framkommit, det vill säga låg kontinuitet, hastiga 

placeringar, att barnet inte kommer i främsta rum samt organisatoriska svårigheter. Detta har 

sedan kopplats samman med anknytningsteorin och utvecklingsekologin som sätter barnet i 

fokus och identifierar hur dessa brister påverkar barnet. Det ligger i ett barns natur att behöva 

en trygg bas och kontinuitet i sitt liv, allra främst för de barn som har farit illa. Detta 

exemplifierar hur ett barns anknytning kan påverkas av flera placeringar, när socialtjänsten inte 

har gjort ett förarbete kring matchning och kemi. Att barn placeras försvårar deras förmåga att 

knyta an till människor och det blir svårare för barnen att känna trygghet och bygga upp ett 

förtroende för familjehemsföräldrarna, ju fler placeringar barnen har genomgått. Av empirin 

identifieras därav ett ökat arbete med matchning och kemi som en förbättringsfaktor inom 

socialtjänsten, om placeringen är välfungerande från början kan det främja barnets möjligheter 

till en trygg anknytning eftersom det föreligger bättre möjligheter för en långvarig placering. 

Socialtjänstens stöd till familjehemsföräldrarna kan även påverka deras emotionella 

tillgänglighet som är viktig för att en anknytning ska ske. Barnets utveckling påverkas även av 

interaktionen på en mesonivå mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna, genom att 

socialtjänsten bistår med kontinuerlig kontakt och stöd till familjehemsföräldrarna kan det i sin 

tur trygga barnet. De organisatoriska svårigheterna påverkas in sin tur av det politiska klimatet 

vilket har en påverkan på barnet utifrån en exonivå. Barnet påverkas exempelvis av 
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handläggarbyten då de inte hinner bygga upp en fullvärdig kontakt där handläggaren kan tolka 

barnet utifrån de olika system som barnet befinner sig i.  

6.2 Studiens positionering till tidigare forskning 
Under sökprocessen upplevde vi att forskningsfältet har få studier som skapats i en svensk 

kontext, varav anledningen till att vi utgår från både internationella och nationella studier i 

redogörelsen av tidigare forskning. I enlighet med den tidigare forskningen framgår det i denna 

studies empiri att familjehemsuppdraget är ett utmanande arbete, men att familjehemsföräldrar 

vill kunna göra skillnad i utsatta barns liv. I vår undersökning framgår det att relationen till 

familjehemmens handläggare är viktig och att det önskas en god och kontinuerlig kontakt för 

att samarbetet ska vara välfungerade, något som förstärks i den tidigare forskningen (jfr. 

MacGregor m.fl., 2006, Cooley m.fl., 2017, Octoman & McClean, 2014, Khoo & Skog, 2014, 

Moldestad & Skilbred).  

 

Det framgår en överensstämmande bild av att det finns flera orsaker och aspekter till att 

socialtjänstens stöd för familjehemsföräldrar brister. Deltagarna för denna studie belyste bland 

annat hur organisatoriska omständigheter bidrar till att stödet påverkas, exempelvis kunde byten 

av handläggare utläsas som en konsekvens av den höga personalomsättningen, bristen på 

personal och de omstruktureringar som sker inom socialtjänsten. Däremot lyfter den tidigare 

forskningen inte detta förutom att det benämns i två av de påträffade studierna (jfr. Lindahl, 

2019, Cooley m.fl., 2017), men som våra intervjupersoner menade utgöra en stor brist inom 

socialtjänstens arbete med familjehemsplaceringar. Ur vår empiri förstås även deltagarnas 

upplevelser kring utelämnandet av information om barnet som en relativt stor brist i 

socialtjänstens arbete inför en placering, något som inte har behandlats vidare i hög grad i 

tidigare undersökningar förutom två (jfr. Octoman & McClean, 2014; Khoo & Skog, 2014). I 

relation till detta framgår heller inget i de tidigare påträffade studierna om aspekten att 

socialtjänsten behöver förbättra förarbetet kring matchning och kemi, något som var ett av våra 

huvudsakliga resultat i studiens tredje frågeställningen. Det finns däremot omfattande studier 

kring familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter vid avslutade placeringar. De flesta 

undersökningarna har gjorts i syfte att fånga deltagarnas emotionella upplevelse av fenomenet, 

snarare än att omringa familjehemsföräldrarnas upplevelser av socialtjänstens stöd, något som 

vår studie tillämpar. I enlighet med forskning framgår avslutade placeringar som en av de mest 

känslosamma bitarna i att vara familjehemsförälder, ett slags mörker inom 

familjehemsuppdraget då det präglat av sorg i förlusten av ett barn (jfr. Hebert m.fl., 2013). 

Upplevelsen som skildras av deltagarna för denna studie är att socialtjänstens arbete med 

avslutade placeringar skiljer sig. Av empirin framgår det att de avslutade placeringarna som 

varit planerade, möjliggör ett utrymme för sörjande och acceptans till situationen. Oplanerade 

och hastiga avslut utmärks emellertid som extra påfrestande för familjehemmet och barnet samt 

att socialtjänsten inte har eller tar sin tid till att följa upp familjehemsföräldrarnas behov av stöd. 

 

Som nämnt har ingen studie påträffats som undersöker familjehemsföräldrars upplevelse av 

socialtjänstens stöd i relation till barnets bästa, kunskapsluckan försvårar därav vår ambition i 

att reflektera och sätta vår studie i kontrast till annan forsning. Däremot har studier gjorts med 
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barn och ungdomar som fångar barnperspektivet och barnets upplevelser av fenomenet. I 

enlighet med vår studie och barnperspektivet som tidigare forskning har belyst, kan 

familjehemsplaceringar förstås som en psykiskt krävande process för barnen. Majoriteten av 

våra deltagare kunde känna att de var viktiga gestalter i de placerade barnens liv, något som 

barnen i både Anderssons (1999) och Fernandez (2007) studier bekräftar. Av empirin för denna 

studie var det blandade upplevelser huruvida barnets bästa tas i beaktning vid de beslut och 

åtgärder som tas inom socialtjänsten, några menade att barnens låga ålder tenderar att beslut tas 

som inte är det rätta för barnet. I Larsson & Hultman (2019) redogör forskarna för barnens rätt 

till delaktighet i samband med beslutsprocesser gällande vård utanför hemmet, hur detta 

skildras i praktiken samt betydelsen av barnkonventionen som lag inom den svenska folkrätten. 

Författarna, i likhet med denna studie, redogör bland annat för hur olika faktorer i 

socialsekreterarens handlingsutrymme kan påverka barns delaktighet. Dels handläggarens 

kontakt och relation till barnet, men också hur socialsekreterare ser på begreppet och dess 

innebörd (jfr. Larsson & Hultman, 2019). Något som kan vara värt att nämna är att ovanstående 

studie genomfördes innan barnkonventionen blev lag. Vi hoppas att implementeringen av barns 

rättigheter som en del av folkrätten har givit en annan tyngd då dess rättsliga principer och 

utgjort en skillnad för barns rättigheter och deras rätt till delaktighet vid de beslut och åtgärder 

som tas inom socialtjänstens handlingsutrymme. Detta är något som bör studeras vidare. 

 

6.3 Teoridiskussion  
Den utvecklingsekologiska utgångspunkten har bidragit till att synliggöra hur barnens olika 

system interagerar och påverkar varandra. Genom att analysera vårt resultat utifrån det 

utvecklingsekologiska perspektivet har det synliggjorts hur barnet påverkas av att placeras samt 

hur socialtjänstens organisatoriska brister kan påverka barnet. Anknytningsteorin har i sin tur 

varit användbar vid förståelsen av hur det placerade barnet förhåller sig till sina biologiska 

föräldrar och till familjehemsföräldrarna. Teorin åskådliggör också effekterna av en avbruten 

placering och hur barnet påverkas av att behöva byta familjehem samt att den ringar in de 

relationella aspekterna i arbetet med familjehemsplaceringar. Detta har gett studien en tyngd i 

sitt sätt att argumentera kring varför arbetet inför en placering behöver vidareutvecklas och 

förbättras för att placeringen inte ska orsaka ytterligare trauma i form av separationer från flertal 

familjehem. Den kritik som kan riktas mot vårt val av teorier är att de i stor utsträckning 

fokuserar på barnet, vilket gör att fokuset försvinner ifrån familjehemsföräldrarnas upplevelser. 

Däremot landade vi i att det är barnets bästa som är huvudfokuset i denna studie och att 

familjehemsföräldrarnas och socialtjänstens arbete utgår ifrån att tillgodose barnets behov.  

Vi vill även belysa att det finns en viss problematik med att använda anknytningsteorin i 

diskussioner om enskilda individer. Anknytningsteorin har i denna studie använts som ett 

teoretiskt ramverk men har i resultatet diskuterats på individnivå utefter vad som framkom av 

deltagarnas berättelser om barnet. Då vi syftar till att undersöka deltagarnas upplevelser och 

inte faktiska sakförhållanden har vi valt att föra diskussioner i relation till barnens påtalade 

anknytningsproblematik. Däremot förhåller vi oss kritiska till det faktum att det enskilda 

barnets anknytningsproblematik lättvindigt kan identifieras utifrån teorin. Vi har däremot gjort 

ställningstagandet att ändå tolka deltagarnas upplevelser utifrån anknytningsteorin ur ett 

helhetsperspektiv och inte uttala oss specifikt om hur de enskilda barnets anknytning är 
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utformad. Vi vill även påtala att vår teoretiska förförståelse även kan ha haft en inverkan på 

studien då vår tidigare kunskap kan ha färgat våra tolkningar av resultatet. 

6.4 Metoddiskussion 
Då denna studie syftar till att undersöka familjehemsföräldrars upplevelse djupgående, valde vi 

att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod. Detta har varit 

till vår fördel eftersom vi på så vis har haft möjlighet att fånga upp deltagarnas upplevelser, 

erfarenheter och känslor. Motivet till att genomföra semistrukturerade intervjuer beror på att 

det är ett flexibelt tillvägagångsätt som kan rikta frågorna under intervjun utefter de som 

efterfrågas. Om det i frågorna eller i svaren skulle uppstå otydligheter ges möjligheten till att 

förklara och således uppnå en korrekt förståelse. Ett alternativ till vårt tillvägagångssätt skulle 

kunna vara kvantitativ med enkätundersökning som metod, fördelen skulle vara att vi 

förmodligen hade fått ett bredare urval och ett mer generaliserbart resultat. Däremot hade det 

blivit svårare att fånga intervjupersonernas djup och filterlösa reaktioner och känslor som vi 

ville åt i intervjuerna, även om vi är medvetna om att vårt val av metod minskar möjligheten 

till att generalisera vårt resultat på det allmänna i samma eller liknande målgrupp. Med IPA 

som metodologisk ansats vidgades våra möjligheter att låta våra deltagare reflektera och komma 

till insikt om hur de uppfattar meningsfulla betydelser och sammanhang i det fenomen som 

studeras. Vid transkriberingen och bearbetningen av vår insamlade data har IPA som 

analysmetod varit behjälplig. Vi vill även poängtera att även om studien har utgått från IPA 

som analysmetod, vilken förespråkar ett induktivt förhållningssätt, finns det viss sannolikhet att 

resultatet och tolkningarna har färgats av vår egen förförståelse. 

 

På grund av den rådande pandemin genomfördes intervjuerna digitalt via Teams och Zoom. Vi 

var medvetna om att detta kunde medföra tekniska problem och en konstlad situation för oss 

och deltagarna. Däremot anser vi att digitala intervjuer var det tillvägagångssätt som lämpade 

sig bäst under rådande omständigheter, eftersom det gick över förväntan då deltagarna snabbt 

visade en trygghet i att öppna upp sig för oss. En annan fördel med att hålla intervjuerna digitalt 

var att det gick snabbt att finna tid och utrymme till att genomföra intervjuer med kort varsel, 

eftersom vi inte behövde förhålla oss till geografiska faktorer. Urvalet för denna studie består 

endast av kvinnor från olika kommuner i Sverige. Vi är medvetna om att vårt urval bestående 

av enbart kvinnornas perspektiv i familjehemmet kan ha påverkat resultaten för denna studie 

och bidrar till en något begränsad bild av familjehemsföräldrarnas helhetsperspektiv. En annan 

aspekt som framgick först under intervjun var att en av deltagarna är familjehem via ett 

konsultföretag och inte kommunalt. På så sätt hade deltagaren inte en direkt kontakt med 

socialtjänsten förutom vid de beslut och åtgärder som togs gällande det placerade barnet. 

Anledningen till att detta benämns är för att medvetandegöra vad det kan medföra för vår studie 

då det kan bli missvisande med tanke på att det är konsultföretaget som har den direkta 

kontakten med socialtjänsten och inte deltagaren samt att dennes upplevelser kan bli 

missvisande i förhållande till denna studies syfte och de övriga i urvalet. Men trots detta har vi 

valt att använda oss av intervjun, eftersom vi ansåg att det materialet ändå var användbart.  



   Agnes Hultén & Hedvig Ladebäck 

43 (54) 

6.5 Implikationer för tillämpning inom forskningsfältet och det sociala 

arbetets praktik 
Anledningen till att uppmärksamma familjehemmens upplevelser av socialtjänstens stöd är för 

att stärka skyddet för det placerade barnet. Vår förhoppning är att studien har bidragit med en 

identifiering av utvecklingsområden inom socialtjänstens stödinsatser i arbetet med 

familjehemsplaceringar och att forskningsområdet fortsätter att utvecklas. Genom att identifiera 

och analysera brister och styrkor i socialtjänstens arbete utifrån familjehemmens upplevelse, 

kan det stärka barnens rätt för att på sikt säkerhetsställa att barnets bästa tas vid beaktning under 

hela processen. Det behövs således mer forskning inom området för att finna ett arbetssätt som 

gör att familjehemmen får rätt stöttning och rätt förutsättningar i uppdraget för att det ska bli en 

lyckad placering för barnet. Genom att ge barnet ett tryggt hem kan det minska risken för att 

barnets utveckling och anknytning påverkas negativt av placeringen. Forskning behövs även 

inom socialtjänsten som organisation för att identifiera de faktorer som orsakar den höga 

personalomsättningen inom familjehems- och barnsekreterare. I enlighet med detta skildras det 

bland annat i vårt resultat att en av de främsta faktorerna till att stödet från socialtjänsten ofta 

upplevs som otillräckligt, är på grund av de handläggarbyten som görs inom organisationen. 

Att personal slutar är svårt att göra något åt, men att ge handläggarna rätt förutsättningar för att 

utföra sitt arbete kan eventuellt bidra med en minskad personalomsättning.  

 

Vi vill även belysa resultatet i relationen till det sociala arbetets praktik. Vårt resultat visar att 

matchning och kemi samt rätt information spelar en stor roll för om placeringen blir 

välfungerande eller inte. Ett sätt att minska risken för en avbruten placering är därför att 

socialtjänsten ger så mycket information till familjehemsföräldrarna som det går samt utvidgar 

resurserna kring matchningen inför en placering. Detta skulle ge familjehemmet och 

socialtjänsten tid att gå igenom viktig information kring barnet för att kunna fatta rätt beslut 

samt att familjehemsföräldrarna blir mer införstådda med uppdraget och barnets behov innan 

en placering sker. Detta i kombination med att familjehemsföräldrarna får en grundläggande 

utbildning, stöd av socialtjänsten inför, under och efter placering samt att barnet kommer till 

tals under processen kan bidra till en ökad trygghet för barnet. Avslutningsvis är vår 

förhoppning att vår studie kan bidra till debatten om att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet. I fallet om Lilla hjärtat skildras det hur föräldrarnas viljor har gått före barnets bästa 

(IVO, 2020), vilket även denna studie lyfter som en genomgående problematik i socialtjänstens 

arbete med familjehemsplaceringar. 
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BILAGA 1 

Förfrågan om deltagande i studie  
  
Till XX  

    

En förfrågan om deltagande i studie 

    

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet undersöker vi hur familjehemsföräldrar upplever stödet från socialtjänsten 

utifrån barnets bästa. Detta gör vi genom att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

familjehemsföräldrar. Intervjun beräknas att ta cirka 45 minuter exklusive en kort 

introduktion. På grund av de nuvarande omständigheterna föreslår vi att ha ett digitalt möte i 

valfri form, om det föreligger skäl kan en annan form diskuteras att genomföra intervjun på.  

Du tillfrågas därför som familjehemsförälder om du vill delta i denna studie med en intervju. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 

kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 

inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte 

går att härleda till intervjupersonerna.  

    

Uppsala den Xx Xx år 2021 

    

Med vänliga hälsningar, 

Agnes Hultén & Hedvig Ladebäck (socionomstudenter) 

    

Telefon: 070- 676 33 81 Telefon 070-490 03 71 
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BILAGA 2 

 

 

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE  

  

− Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien 

innebär  

− Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också innebär att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan motivering  

− Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, endast får använda 

materialet till uppsatsen  

  

  

Ort:…………………………………………………………………………  

  

Datum:……………………………………………………………………  

  

Underskrift:………………………………………………………………………………………….  

  

Namnförtydligande: 
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BILAGA 3 

Intervjuguide 

Inledning  

Presenterar oss själva, berättar kort om syftet med studien, vår definition av barnets bästa samt 

väsentlig information om hur materialet kommer att användas. 

Frågor om familjehemmet:  

Hur gammal är Du och hur länge har Du haft uppdraget som familjehemsförälder?  

Har du någon sysselsättning/arbete utöver att vara familjehem?  

Hur ser er egen familj ut? Barn, civilstånd, boende osv?  

Hur många placeringar har du haft under er tid som familjehem?  

Hur upplever du relationen till socialtjänsten/er handläggare?  

Innan/i början av placering:  

Varför bestämde du er för att bli familjehemsförälder?  

Vilken information fick du utav socialtjänsten inför uppdraget? T.ex. om era uppgifter, om 

barnet och dennes behov. 

Hur har utbildningen sett ut inför uppdraget som familjehem?  

Hur upplever du att socialtjänstens stöd har varit i början av er tid som familjehemsförälder?  

Hur upplever du stödet ifrån socialtjänsten i början av en ny placering?  

Kan du beskriva lite mer specifikt vilket stöd du fick innan och i början av placeringen? T ex 

information om barnet, utbildning etc?  

Vad upplever du är det positiva respektive negativa med själva familjehemsuppdraget?  

Fick du det stödet som du förväntade dig att du skulle få av socialtjänsten när du började som 

familjehem?  

Under placeringen:  

Vilka förväntningar hade du på stödet från socialtjänsten under tiden som familjehem?  

Kan du beskriva om du upplevde att stödet och kontakten med socialtjänsten fungerade i 

praktiken under en placering?  

Upplever ni att ni har fått tillräckligt med information gällande det placerade barnet utav 

socialtjänsten? Varför/varför inte? 

Uppskattningsvis, hur ofta har ni kontakt med socialtjänsten under en placering? Skiljer det sig 

beroende på vilket barn som är placerat?  

Vad tycker du har varit bra i kontakten och stödet med socialtjänsten? Vad har varit mindre 

bra?  

Ser du några förbättringsmöjligheter eller att du saknar något i kontakten med 

socialtjänsten under en placering?  

Kan du berätta korta om en gång/situation då stödet ifrån socialtjänsten varit välfungerande.  

Kan du berätta kort om en gång/situation då stödet från socialtjänsten inte var välfungerande? 

Avslut av placering  

Kan du beskriva kort hur det fungerar när en familjehemsplacering avslutas?  

Upplever du att socialtjänsten tillgodoser det stöd Du är i behov av vid avslutad placering?  

Vad har varit bra respektive vad har varit mindre bra i kontakten med socialtjänsten efter en 

avslutad placering?  
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Finns det något stöd som har varit bra eller som du saknar när det kommer till en avslutad 

placering?  

Stöd utifrån situation:  

Hur fungerar stödet vid följande situationer:  

• Akuta händelser?  

• Helger/kvällar?  

•  Semester?  

Upplever du att socialtjänsten finns tillgängliga vid dessa situationer? (Uppnår stödet erat 

behov?)  

Finns det möjlighet till ytterligare stöd om så behövs?  

När upplever du att ni behöver som mest stöd? T.ex. Vid olika händelser eller delar i processen.  

Barnets bästa:  

Hur ser stödet ut i relation till:  

• Barnets eventuella psykiska problematik  

• Barnets skolgång  

• Barnets föräldrar 

• Barnets fritidsintressen och vänner  

Kan du beskriva hur barnets åsikter och viljor tas i beaktning inför en familjehemsplacering?  

Hur upplever du att barnets åsikter och viljor tas i beaktning under en familjehemsplacering?  

Hur upplever du att barnet får stöd och hjälp av socialtjänsten inför en avslutad placering?  

Upplever du att barnet får komma till tals i början, under och i slutet av en 

familjehemsplacering?  

Upplever du att socialtjänsten utgår ifrån barnets bästa vid de beslut som tas?  

Vad anser du har varit bra i socialtjänstens stöd för det placerade barnet?  

Vad anser du har fungerat mindre bra i socialtjänstens stöd för det placerade barnet?  

Finns det något som saknas i kontakten med socialtjänsten gällande barnets bästa?  


	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Begreppsdefinitioner

	2. Forskningsöversikt
	2.1 Sökprocess
	2.2 Familjehemsuppdraget
	2.3 Familjehemsföräldrars upplevelse av socialtjänstens stöd och dess brister
	2.4 Handledning, utbildning och stöd
	2.5 Avslutad placering
	2.6 Barnperspektivet
	2.7 Sammanfattning av forskningsfältet

	3. Teoretiska perspektiv
	3.1 Utvecklingsekologi
	3.2 Anknytningsteori

	4. metod
	4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt
	4.2 Metodval
	4.3 Genomförande
	4.4 Urval
	4.5 Analysmetod
	4.6 Metodologiska överväganden
	4.7 Etiska överväganden

	5. Resultat och analys
	5.1 Intervjupersoner
	5.2 I mörkret och ljuset av att vara familjehemsförälder
	5.2.2 En god start
	5.2.3 Känslan av ensamhet och att inte bli lyssnad på
	5.2.4 Sorgen vid förlust av ett placerat barn

	5.3 Vikten av stabilitet och kontinuitet från socialtjänsten
	5.3.1 Handläggarbytens påverkan på familjehemmet
	5.3.2 Vikten av kontinuerlig kontakt från socialtjänsten

	5.4 Betydelsen av en välgrundad placering
	5.4.1 Information om barnet ökar chansen för en lyckad placering
	5.4.2 Betydelsen av matchning och kemi
	5.4.3 Flyttens påverkan på barnet

	5.5 Låt barnet komma i främsta rummet
	5.5.1 Låt barnen komma till tals
	5.5.2 De biologiska föräldrarnas rätt före barnets rätt


	6. Diskussion
	6.1 Summering av resultat i relation till syfte och frågeställningar
	6.2 Studiens positionering till tidigare forskning
	6.5 Implikationer för tillämpning inom forskningsfältet och det sociala arbetets praktik

	7. Referenslista
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	BILAGA 3

