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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka det stöd och den hjälp familjehemsplacerade barn har 

fått av socialtjänsten. Fem personer som har varit placerade i familjehem under sin uppväxt har 

intervjuats och materialet har sedan analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Utifrån en 

induktiv ansats analyserades materialet först teorilöst för att sedan genomgå en andra analys 

utifrån teorin barndomssociologi och det teoretiska begreppet handlingsutrymme.  

 Resultatet pekar på att socialarbetaren har en viktig och svår uppgift där skapandet av en 

tillitsfull relation är av stor vikt för att barnet ska kunna bli delaktig i processen. Lyhördhet, 

anpassning efter individ och situation samt att skapa utrymme för barnet att komma med 

önskemål är mycket betydelsefullt. Detta försvåras då socialarbetarna ofta har en stor arbetsbörda 

och begränsade resurser. 

 

Nyckelord: socialt arbete, barn, familjehem, placering, socialtjänsten, deltagande, aktörskap 

 

Abstract 

The purpose of this study is to look into what kind of support and help the social services has 

given to children placed in foster care. Five people who have been living in foster families during 

their childhood were interviewed and then the data was analyzed with qualitative content 

analysis. On the basis of an inductive approach the data was first analyzed theorylessly and then 

in a secondary analysis the theory of children studies and the theoretical term discretion/acting 

space was applied.  

 The result indicates that the social workers have an important and difficult task where the 

building of a relationship of trust is essential if the child should be able to really participate in the 

process. To be perceptive and make adjustments according to what is best for the individual and 

in the situation, and to make room for the child to express their wishes is significant. This can be 

difficult to manage because of the great workload social workers often have along with limited 

resources. 
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Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Begreppsförklaringar ............................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................... 4 

1.4 Disposition ............................................................................................................................. 4 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................................ 4 

2.1 Barns delaktighet ................................................................................................................... 5 

2.2 Socialarbetarens uppgifter och förmågor ............................................................................... 6 

2.3 Önskade förbättringar ............................................................................................................ 8 

2.4 Reflektioner kring den tidigare forskningen .......................................................................... 8 

3. Teori ............................................................................................................................................. 9 

3.1 Barndomssociologi .............................................................................................................. 10 

3.2 Handlingsutrymme ............................................................................................................... 12 

3.3 Begrepp att använda i den andra analysen ........................................................................... 13 

4. Metod ......................................................................................................................................... 13 

4.1 Datainsamling och urval ...................................................................................................... 13 

4.2 Analysmetod ........................................................................................................................ 15 

4.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ......................................................................... 16 

4.4 Forskningsetiska överväganden ........................................................................................... 17 

5. Resultat ...................................................................................................................................... 18 

5.1 Teorilös analys ..................................................................................................................... 18 

5.1.1 Tacksamhet ................................................................................................................... 18 

5.1.2 En bra socialsekreterare ................................................................................................ 20 

5.1.3 Rutiner och regler ......................................................................................................... 23 

5.1.4 Barnens önskemål ......................................................................................................... 25 

5.2 Andra analys (kopplat till teori) ........................................................................................... 28 

5.3 Slutsatser .............................................................................................................................. 30 

6. Avslutande diskussion ............................................................................................................... 31 

6.1 Summering ........................................................................................................................... 31 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning .............................................................................. 32 

6.3 Metod- och teoridiskussion .................................................................................................. 34 

6.4 Implikationer för socialt arbete som forskningsområde och praktikfält .............................. 35 

7. Referenslista ............................................................................................................................... 36 

8. Bilagor........................................................................................................................................ 39 

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev .................................................................................................. 39 

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide ........................................................................................................ 40 



 

1 

1. Inledning  
 

En av socialtjänstens uppgifter är familjehemsplaceringar, vilket innebär att barn placeras i en 

annan familj för att de på grund av olika anledningar inte kan bo kvar i sin egen familj. 

Socialtjänsten utreder familjehemmet, placerar barnet och håller kontakt och följer upp under 

placeringen. Barnet ska få information om bland annat varför hen placeras i familjehem, om sina 

rättigheter samt om hur hen kan kontakta socialtjänsten (Socialstyrelsen 2012). 

För att det sociala arbetet ska vara av god kvalitet krävs det inte bara att det grundas på 

erfarenheter från socialarbetare och på bra forskning utan man behöver även ta tillvara på 

brukarnas upplevelser och åsikter. Dessa tre komponenter är det som behövs för att uppnå 

evidensbaserad praktik vilket innebär att det sociala arbetet ska ha en stabil grund att stå på som 

gör att man vet vad man gör, av vilka anledningar och vad det har för effekter (Jergeby & Sundell 

2008:11-16). 

 Härnäst i detta kapitel kommer några relevanta begrepp tas upp följt av en bakgrund till 

uppsatsen. Kapitlets huvuddel är studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 Begreppsförklaringar 

Några begrepp som används mycket i uppsatsen och kan vara relevanta att beskriva är 

familjehem, placerade barn, socialsekreterare, stöd och nätverk. Flera av begreppen utvecklas 

mer i bakgrunden nedan. 

Familjehem ersätter det äldre begreppet fosterhem och innebär en familj som är utredd för att 

kunna ta emot barn som placeras av socialtjänsten för att bo hos dem. Det finns även jourhem 

vilket fungerar på liknande sätt men för kortare och mer akuta placeringar. I denna uppsats 

används begreppen familjehem och familjehemsföräldrar. I vissa fall hänvisar dock 

intervjupersonerna till sina ”fosterföräldrar”. 

Placerade barn är barn (och ungdomar) som av olika anledningar blivit utredda av 

socialtjänsten vilket har lett till att beslut har tagits om att barnet behöver bo någon annanstans än 

i ursprungsfamiljen. 

Familjehemssekreterare och barnsekreterare/barnhandläggare är vanliga benämningar på de 

socialsekreterare som bland annat arbetar med att hålla kontakt med de placerade barnen och 

familjehemmen. I uppsatsen kommer dock mestadels socialsekreterare, socialarbetare eller 

handläggare användas utan att det görs någon större åtskillnad mellan begreppen. Dessa begrepp 

används för att intervjupersonerna använder sig av dem och de förekommer även i forskning och 
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annan litteratur. Skulle det göras en avgränsning så är socialarbetare det bredaste begreppet, följt 

av socialsekreterare som innebär att de arbetar på socialtjänsten och ibland är handläggare, det 

vill säga den socialsekreterare som har ansvar för ett specifikt ärende. 

Stöd är ett ganska luddigt begrepp som kan betyda många olika saker. I denna uppsats läggs 

fokus på dels det stöd socialtjänsten ska ge enligt lagstiftning och riktlinjer, dels annan form av 

stöd som kan önskas av de placerade barnen inför, under eller efter tiden som 

familjehemsplacerad. 

Nätverk eller socialt nätverk används i denna uppsats i betydelsen av familj, släkt och vänner 

som finns som kontakter och stöd runt en individ, som ett skyddsnät. 

 

1.2 Bakgrund  

Här presenteras kortfattat en bakgrund när det gäller familjehemsplaceringar, bland annat 

angående lagstiftning, vanvård, socialtjänstens uppgifter och barns delaktighet. 

 Barn kan placeras med stöd av socialtjänstlagen (SFS: 2001:453), SoL, eller lagen om vård 

av unga (SFS: 1990:52), LVU. Om barnet placeras utifrån LVU är det på grund av att samtycke 

inte har kunnat inhämtas för frivillig placering enligt SoL (se SoL 1:3). Anledningar till 

placeringar delas in i två grupper: miljöfaktorer och eget beteende. Kortfattat innebär miljön i 

detta fall att familjen eller något i barnets liv påverkar barnet negativt så pass att hen inte bör bo 

kvar hemma. Att placeras utifrån eget beteende innebär att barnet på något sätt orsakar sig själv 

skada och att hen därför behöver bo någon annanstans (se LVU 2-3§§). 

 Ca tre fjärdedelar av de barn som omhändertas av staten placeras i familjehem (övriga i hem 

för vård eller boende, så kallade HVB-hem) och behovet ökar samtidigt som det är svårt att 

rekrytera familjer. Familjehemsvård bygger på att människor ställer upp utan att vara anställda, 

dock tilldelas de ersättning. För att bli godkänd som familjehem utreds familjen och utbildas av 

socialtjänsten. Rekrytering, utredning och matchning med barnet sker på olika sätt i olika 

kommuner. I första hand ska barnen placeras hos en släkting eller annan närstående men detta är 

fortfarande förhållandevis ovanligt. Problematiska situationer kan uppstå exempelvis om 

familjehemmet inte utreds tillräckligt, om barn och familjehem får för lite stöd eller om det görs 

för lite uppföljningar. För att detta ska skötas på ett bra sätt krävs kompetens hos 

socialsekreterarna (Fredriksson & Kakuli 2011:38-41; Höjer 2012:209-221; Sundell, Egelund, 

Andrée Löfholm & Kaunitz 2007:94). 

 De allra flesta placeringarna fungerar bra och barnen har bra erfarenheter. Tyvärr finns det 

även personer som blivit utsatta för övergrepp eller annan vanvård i samband med 

familjehemsplaceringen. År 2006 tillsatte regeringen Vanvårdsutredningen som utredde just detta 
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(se SOU 2009:99), vilket följdes av Upprättelseutredningen år 2010 (se SOU 2011:9) som skulle 

undersöka hur dessa personer kunde upprättas. Några av de förslag för att förhindra vanvård som 

togs upp i dessa utredningar är att regelbundet göra besök i familjehemmet, även oanmälda 

sådana, skapa en relation där man kan berätta även om det allra svåraste, att tro på det barnet 

berättar och vara tydlig med vad som är syftet med placeringen (Höjer 2012:221-222; Nyman 

2012:204-211; SOU 2011:61). 

 FN:s konvention om barnets rättigheter, mest kallad barnkonventionen, innehåller 

bestämmelser om barns mänskliga rättigheter, bland annat gällande barns rätt till delaktighet, att 

uttrycka sin åsikt och att man ska se till barnets bästa i beslut som rör barn (UNICEF Sverige 

2009). Att bli familjehemsplacerad innebär stora förändringar i barnets liv, exempelvis 

förkommer ofta skolbyten och ändrade vardagsrutiner. Barnen behöver få känna sig delaktiga i 

processen kring placeringen för att inte känna sig maktlösa. Att få vara delaktig i valet av 

familjehem, få uttrycka sina egna åsikter, bli lyssnad på av de vuxna och själv vara med och 

bestämma över hur kontakten med ursprungsfamiljen ska se ut är viktiga aspekter (Höjer 

2012:222-225). 

 Socialtjänsten ansvarar som nämnt för att utbilda och handleda familjehemmen och de ska 

även ha rutiner för att kunna upptäcka och åtgärda om saker inte står rätt till (se SoL S:3a). Det är 

en svår uppgift att både bedriva myndighetsutövning och samtidigt ha en bra relation till barnet. 

För att underlätta detta och förstärka barnens möjlighet att komma till tals och inte fara illa 

infördes 2013 en lagändring i SoL (se SoL 6:7c) som innebär att varje barn ska ha en särskild 

barnsekreterare/barnhandläggare som har kontakt med hen utöver den familjehemssekreterare 

som ansvarar för placeringen (Fredriksson & Kakuli 2011:43-45; Socialstyrelsen 2012; 

Socialstyrelsen 2015; SOSFS 2012:11). 

 Formellt sett avslutas placeringen när ungdomen fyller 18 år (vissa LVU-placeringar kan 

pågå till 21 års ålder), men de flesta bor kvar tills de tar studenten. I detta skede blir 

familjehemmets uppdrag extra otydligt då socialtjänsten i många fall förutsätter att familjen ska 

fortsätta ge ungdomen stöd samtidigt som det inte finns med i uppdraget. Detta gör att 18-

årsdagen (eller studenten) kan förknippas med mycket oro för dessa ungdomar. Socialtjänsten ska 

bistå med stöd när placeringarna avslutas (se SoL 5:1) men detta har länge förbisetts (Höjer 2012: 

226-229). 

 Jag är intresserad av hur erfarenheterna ser ut hos de personer som varit 

familjehemsplacerade när det gäller det stöd som socialtjänsten ger eller kanske inte ger. Med 

bakgrunden i ryggen, där bland annat vanvård har förekommit, tror jag att det är viktigt att 

kontinuerligt studera detta område för att socialvården ska hålla en god kvalitet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka den hjälp och det stöd socialtjänsten gett till barn som 

placeras i familjehem. Genom att intervjua personer som nyligen varit/är i familjehemsvård är 

avsikten att deras berättelser ska kunna belysa och utvärdera hur deras kontakter med 

socialsekreterare (kopplade till familjehemplaceringen) har fungerat. Förhoppningen är att dessa 

erfarenheter ska kunna bidra med kunskap till det sociala arbetet för att möjliggöra utveckling 

inom området. 

Frågeställningarna är: 

● Vilket stöd har deltagarna fått från socialtjänsten inför, under och efter sin 

familjehemsplacering? 

● Finns det något stöd som deltagarna hade önskat få från socialtjänsten som de inte fått, 

och i så fall vilket slags stöd? 

 

1.4 Disposition  

Detta första inledningskapitel följs av ett kapitel med tidigare forskning på familjehemsfältet, 

teman som tas upp är barns delaktighet, socialarbetarens uppgifter och förmågor samt önskade 

förbättringar från både socialarbetare och deras klienter. Kapitel tre redogör för studiens ansats 

och de valda teorierna barndomssociologi och handlingsutrymme. Därefter kommer 

metodkapitlet som närmare beskriver det tillvägagångssätt jag har använt mig av i arbetet. De 

fem intervjupersonerna presenteras närmare liksom upplägget av intervjuerna och den kvalitativa 

innehållsanalysen. Därnäst kommer resultatkapitlet som är kärnan av uppsatsen. Där läggs 

resultatet av analysen fram och dess slutsatser. Uppsatsens sista kapitel är en avslutande 

diskussion som inkluderar förslag på vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
 

Jag har sökt efter tidigare forskning utifrån studiens syfte och frågeställningar. De sökord jag 

använde mig av var foster care, children's views och social work. Artiklarna är hittade via 

Uppsala universitetsbibliotek, de är publicerade tidigast 2011 och är referentgranskade (peer 

reviewed). Jag valde att avgränsa sökningen till nyare artiklar, från de senaste fem åren, för att 

inte få för stort underlag att utgå från och för att fokusera på aktuell forskning. Nedan kommer 

jag redogöra för några teman som jag funnit i de artiklar som var aktuella för denna studie. Dessa 

teman är barns delaktighet och socialarbetarens uppgifter och förmågor samt avslutningsvis en 
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sammanställning av de önskade förbättringarna som både socialsekreterare, barn, familjer m.fl. 

uttrycker i artiklarna. 

 

2.1 Barns delaktighet 

Att barn ska få vara delaktiga i den beslutsprocess som i allra högsta grad påverkar deras liv är ett 

tema som återfinns i mycket av den litteratur, forskning och lagstiftning som rör social barnavård 

(Bessant & Broadley 2014). Vis, Standbu, Hotlan och Thomas (2011) gör en sammanställning av 

21 studier där resultatet pekar på att barns deltagande, om det är fungerande, kan öka säkerheten 

för barnen, öka deras välmående och förbättra möjligheterna att insatserna lyckas. Så är även 

fallet när det gäller familjehemsplaceringar och planeringen runt dessa. Här nedan redogörs för 

några studier som fokuserar på detta. 

Bessells (2011) studie består av 28 ungdomar i Australien som deltog i intervjuer och/eller 

gruppdiskussioner, och i flera fall även en enkät, om sina åsikter och erfarenheter av deltagande i 

beslut rörande placeringar utanför hemmet. Många av ungdomarna kände att de hade liten 

möjlighet att påverka de beslut som togs om deras liv. De flesta hade fått vara med på olika 

möten men oftast bara varit närvarande utan att egentligen delta. Flera av ungdomarna berättade 

även om att de inte fått någon information om stora förändringar i sin vardag. De önskade 

exempelvis att få vara med och besluta om placeringen och om vilken socialsekreterare som de 

skulle ha kontakt med. Deltagarna, särskilt de yngre, ville även få vara med och ta beslut om hur 

deras kontakt med ursprungsfamiljen och övrigt socialt nätverk skulle se ut och om vilken skola 

de skulle gå i (Bessell 2011). 

Goodyer (2014) intervjuade 22 barn och ungdomar 9-17 år i England i sin studie. Den 

beskriver hur barn upplever det att flytta till ett familjehem eller att flytta mellan olika 

familjehem. Barnen beskrev i intervjuerna att de önskat mer information om familjen de skulle bo 

hos och om varför de placerats i familjehem. De barn som blivit förberedda inför flytten, och 

alltså inte blivit flyttade utan förvarning, hade en mer positiv syn på flytten (Goodyer 2014). 

I en artikel av Pölkki, Vornanen, Pursiainen och Riikonen (2012) om barns deltagande 

intervjuades åtta familjehemsplacerade barn (7-17 år) och fyra socialarbetare i Finland. Barnen 

berättade att de ville att socialarbetarna lyssnade på dem och brydde sig om deras åsikter. Även i 

denna artikel framkommer det att det är viktigt för barnen att få reda på varför de placeras och få 

information om hur planeringen ser ut för dem framöver. Det finns flera hinder för barns 

delaktighet, exempelvis att de kan känna sådan lojalitet till sina föräldrar att de inte alltid vågar 

berätta saker (Pölkki et al. 2012).  
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Även Burgund och Zegarac (2016) som utgår från intervjuer med 16 ungdomar, 13-18 år, i 

Serbien visar på att det finns stora behov av att involvera barn, mycket mer än vad som nu görs, i 

beslut som har att göra med deras liv för att få en positiv utveckling. 

De ovan nämnda Bessant och Broadley (2014) menar, i sin forskningsöversikt, att det finns 

ett glapp mellan vad som sägs göras och vad som faktiskt görs när det gäller barns delaktighet. 

De regler som finns bortses från på ett systematiskt sätt och författarna menar att det behöver ske 

en stor övergripande förändring i synen på barn och deras åsikter. Kunskap om varför barns 

delaktighet påverkar samhället positivt skulle behöva förmedlas, inte bara till socialarbetare, utan 

till samhället i stort (Bessant & Broadley 2014).  

 

2.2 Socialarbetarens uppgifter och förmågor 

I detta avsnitt kommer det redogöras för studier som undersöker socialarbetares uppgifter när det 

gäller familjehemsplaceringar och vad de behöver för förmågor och resurser. 

Norgate, Warhurst, Osborne, Traill och Hayden (2012) undersöker socialarbetares åsikter om 

vilka faktorer som påverkar om placeringarna blir stabila eller om barnen behöver flyttas runt. 71 

socialarbetare i åtta arbetsgrupper i England svarade på en enkät och deltog i gruppintervjuer. De 

uttryckte att det finns få placeringsalternativ och begränsat antal familjehem. I vissa fall tas 

förhastade placeringsbeslut på grund av för stressig tidsplan när det gäller akutplaceringar.  En 

annan svårighet är om barnens beteende blir besvärligt och att familjehemsföräldrarna då inte kan 

eller vill hantera det. Det finns även svårigheter med att hitta bra stöd för barnens eventuella 

psykiska ohälsa. Socialarbetarna önskade att de skulle kunna ge mer stöd till familjehemmen för 

att dels få behålla de familjehem som redan finns, dels kunna rekrytera flera nya. Detta skulle 

därmed kunna minska antalet flyttar för barnen, men är svårt att åstadkomma då socialarbetarna 

ofta har för stor arbetsbörda (Norgate et al. 2012). 

Handley och Doyle (2014) undersöker socialarbetares förmåga att ta tillvara på barns känslor 

och önskemål gällande det sociala arbetet. Studien bygger på en enkät med 70 socialarbetare i 

Storbritannien som visade att det fanns en hel del strategier för detta men att det ändå behövdes 

mycket mer utbildning och träning för att få barns deltagande att fungera (Handley & Doyle 

2014). 

I Sen och Broadhursts (2011) forskningsöversikt om placerade barns kontakt med sina 

ursprungsfamiljer och vänner undersöktes om det fanns ett samband mellan kontakt med det 

sociala nätverket och hur det går för barnen i framtiden. Deras artikel pekar på att kontakt med 

familj, släkt och vänner i kombination med bra insatser ger större chans för barnen att få en 

gynnsam framtid. Denna framtid kan innebära exempelvis en fungerande återförening med 
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ursprungsfamiljen eller en stabil placering i familjehem. Socialarbetarnas roll i detta är mycket 

viktig eftersom de har stor påverkan på hur mycket kontakt barnen har med sitt sociala nätverk. 

Detta är även något som inte bara kan göras utifrån en mall utan måste anpassas utifrån barnet 

och situationen så att inte kontakten med nätverket blir skadlig för barnet. Därför krävs det att 

socialarbetarna har kunskap om detta så de kan planera för att kontakten ska bli så bra som 

möjligt (Sen & Broadhurst 2011).  

Vikten av barnets kontakt med sitt sociala nätverk betonas även av Tilbury och Osmond 

(2014). De har intervjuat 16 socialarbetare i Australien. Socialarbetarna framhöll att det är viktigt 

att se till kontinuitet när de planerar placeringarna. För att skapa trygghet hos barnen bör 

socialarbetarna se över vilka viktiga relationer som barnet har när placeringar planeras. Det kan 

vara mycket värdefullt att hålla kvar i relationer med t.ex. skolpersonal eller släktingar även 

under placeringen. Det är även viktigt att barnen får vara i en miljö som är stabil och förutsägbar 

(Tilbury & Osmond 2014). 

Keddell (2012) har intervjuat 22 socialarbetare och 15 klienter (både barn och föräldrar) 

inom en barnenhet i Nya Zeeland och även använt sig av dokumentanalys och fältnoteringar. 

Studien fokuserade särskilt på när barnen ska återvända till ursprungsfamiljen efter en tid i 

familjehem och hur detta kan göras utan att utsätta barnen för onödiga risker. Keddell menar att 

denna process försvåras av att den delvis handlar om att hitta balansen mellan att skapa en bra 

relation och ett fungerande samarbete med ursprungsföräldrarna för att stötta dem i deras 

personliga utveckling och samtidigt kunna trygga barnen. Det kan inte förväntas att en förälder 

ska bli perfekt innan barnet kan flytta hem men samtidigt får inte barnen utsättas för mer vanvård 

medan föräldern jobbar sig upp till godtagbar föräldraförmåga. Socialarbetarna i studien 

hanterade dessa svårigheter genom att ha mycket frekvent kontakt med både barn och föräldrar 

och genom att lägga upp en trygghetsplan med strategier för alla familjemedlemmarna om hur de 

skulle gå till väga om de kände sig hotade på något vis (Keddell 2012). 

Höjer och Sjöblom (2011) undersöker hur stödet kan se ut när ungdomar lämnar samhällets 

vård genom strukturerade telefonintervjuer med 111 chefer på socialtjänstkontor i Sverige. Deras 

studie belyser att det finns väldigt lite stöd riktat till de som kliver ur familjehemsvård och in i 

vuxenlivet och samtidigt ofta saknar det stöd från familj och övrigt nätverk som andra jämnåriga 

har. De menar att det behöver göras en planering för hur det ska se ut när ungdomen lämnar 

familjehemmet. Socialtjänsten behöver även prata med familjehemsföräldrarna om deras 

eventuella ansvar efter att placeringen är avslutad så att inte ungdomen blir lämnad helt ensam. 

De flesta placeringarna förväntas avslutas när ungdomen tar studenten, vilket innebär att hen då 
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flyttar hemifrån. Dessa förväntningar överensstämmer sällan med de som ställs på andra 

jämnåriga (Höjer & Sjöblom 2011). 

 

2.3 Önskade förbättringar 

Under detta avsnitt kommer jag sammanfatta de ovan nämnda studierna genom att fokusera på de 

önskade förbättringar som uttrycks av socialarbetare och barn.  

Barnen och ungdomarna i de olika studierna önskade att få mer information om varför de 

placeras, var de placeras och om familjen de ska bo hos (Goodyer 2014; Pölkki et al. 2012). De 

ville få reda på i förväg när något ändrades och få vara med och ha något att säga till om när det 

gällde deras framtidsplanering (Bessell 2011; Goodyer 2014; Pölkki et al. 2012). Det var viktigt 

för barnen att socialarbetarna lyssnade på dem och brydde sig om vad de hade att säga (Pölkki et 

al. 2012). Barnen ville även få möjlighet att välja vilken socialsekreterare de hade kontakt med, 

kunna påverka var de placerades så att de eventuellt kunde fortsätta på samma skola och/eller 

hålla kontakten med sitt nätverk (Bessell 2011). 

Enligt socialsekreterarna i studien av Pölkki et al. (2012) var ett av de vanligaste hindren för 

barns delaktighet att det inte finns tillräckligt med tid och resurser i det sociala arbetet. 

Socialarbetarna efterfrågade mer utbildning och träning för att de ska känna att de har tillräcklig 

kunskap för att hantera de hinder som står i vägen för barns deltagande (Handley & Doyle 2014; 

Pölkki et al. 2012). Det behövs även kunskap för att kunna hantera svårigheter relaterat till 

placeringarna, t.ex. om barnen mår psykiskt dåligt eller familjehemsföräldrarna inte klarar att 

hantera barnens beteende (Norgate et al. 2012). En annan viktig uppgift som socialarbetarna 

behöver kunskap om för att hantera på ett bra sätt är barnens kontakt med nätverket under 

familjehemsplaceringen (Sen & Broadhurst 2011; Tilbury & Osmond 2014). 

Det är viktigt att socialarbetarna kan vara ett stöd för familjehemmen och även att hålla 

kontinuerlig kontakt med barnen för kunna skapa en tillitsfull relation så barnen känner sig trygga 

och vågar berätta om något jobbigt händer (Keddell 2012; Norgate et al. 2012; Pölkki et al. 

2012). För att det ska vara möjligt måste de ha tid och resurser till detta och inte vara överhopade 

med arbete (Norgate et al. 2012). 

 

2.4 Reflektioner kring den tidigare forskningen 

De flesta av de ovan nämnda studierna är inte utförda i en svensk kontext vilket innebär att 

regler, lagar och rutiner kan se annorlunda ut än i Sverige. Detta påverkar självklart det sociala 

arbetet i de olika länderna. Utifrån de avgränsningar som nämndes i början av detta kapitel är det 

dessa artiklar som visat sig vara relevanta kopplat till studiens syfte och de har därför presenterats 
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ovan. Jag hoppas och strävar efter att min studie både kan ta användning av denna nämnda 

forskning och även bidra med ett eget perspektiv, som utgår från svensk kontext. 

 De teman som framkom i den tidigare forskningen, vilka det har redogjorts för i rubrikerna 

ovan, är alltså barns delaktighet, socialarbetarens uppgifter och förmågor samt önskade 

förbättringar inom familjehemsområdet. Barns deltagande beskrivs som något mycket viktigt, 

bland annat för att insatserna ska fungera bra. Det framkommer i forskningen att det finns 

erfarenheter av att inte få vara så delaktiga som barnen har önskat. De vill att socialsekreterarna 

ska lyssna på dem, bry sig och ge dem information. Forskningen belyser att för att få stabila 

placeringar behöver socialsekreterarna tid och resurser som möjliggör att bra beslut kan tas och 

att de kan ge familjehemmen det stöd de behöver. Det behövs även kunskap, utbildning och 

träning för att bland annat kunna hantera barnens kontakt med ursprungsfamiljen och göra upp en 

fungerande planering inför placeringens avslut. Några önskade förbättringar som framkommer i 

forskningen är just det att barnen vill ha mer att säga till om och möjlighet att välja, och 

socialarbetarna önskar mer tid, resurser och utbildning för att kunna göra detta möjligt och skapa 

kontinuitet och trygghet. Dessa perspektiv ger en bra grund till denna studie. 

 

3. Teori  
 

Denna uppsats utgår från en induktiv ansats vilket beskrivs mer utförligt under metodkapitlet. 

Upplägget för uppsatsen är att en första analys genomförs teorilöst vilket sedan följs av en andra 

analys där de valda teorierna används för att analysera resultatet. Teorierna har därmed valts ut 

utifrån resultatet i den första teorilösa analysen då de bedömts passa bra in på de teman som 

framkommit men även kunnat bidra med nya intressanta perspektiv. De valda teorierna är 

barndomssociologi och det teoretiska begreppet handlingsutrymme. Innan dessa teoretiska 

perspektiv beskrivs presenteras först studiens övergripande ansats. Avslutningsvis i detta kapitel 

presenteras de begrepp från teorierna som kommer att användas i den andra analysen, dessa 

begrepp är även kursiverade i texten nedan. 

Tanken med denna studie är att utgå ifrån deltagarnas perspektiv och att skapa förståelse för 

de familjehemsplacerade barnens situation. Då fokus är på individernas upplevelser och 

beskrivningar användes en kvalitativ metod (Padgett 2008:2). Fokus i kvalitativa studier, särskilt 

när de är i en så liten omfattning som denna, ligger inte på att hitta en objektiv sanning utan på att 

studera subjektiva upplevelser och tolka dessa för att försöka förstå och lära något utav det 

(Padgett 2008:2).  
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Studiens vetenskapsteoretiska ansats är ett livsvärldsperspektiv utifrån vilket man menar att 

världen inte kan beskrivas objektivt utan istället läggs stor vikt vid människors egna upplevelser 

och berättelser. Alla människor kommer uppleva sin livsvärld olika då vi hela tiden tolkar världen 

på olika sätt. För att försöka förstå en annan människas livsvärld behövs en öppen dialog (Howell 

2013:56, 63). Tanken med denna studie är att öppna upp för en form av utvärdering av en del av 

det sociala arbetet genom att prata med brukarna/klienterna om deras upplevelser. För att det 

sociala arbetet ska kunna utvecklas behövs en dialog med mottagarna av de insatser som erbjuds 

(Steinholtz Ekecrantz 2008:111-117). 

Studien vilar även på en holistisk syn på människan, det vill säga att människan är mer än 

bara sina problem, sin historia eller sina egenskaper (Padgett 2008:2). För att kunna förstå något 

om detaljerna i en människas liv behöver man utgå från en helhetssyn på deras livssituation. Att 

ha en helhetssyn på människan betyder att man inte ser på en person exempelvis bara som utsatt 

eller som sjuk utan som en person med många erfarenheter som tillsammans bildar deras liv. 

Helhetssynen innebär även att man räknar med betydelsen av familjen, det sociala nätverket och 

det omgivande samhället kring en individ. 

Detta är alltså studiens övergripande ansats och här nedan beskrivs nu de valda teoretiska 

perspektiv som kommer appliceras i den andra analysen. 

 

3.1 Barndomssociologi 

Barndomssociologi kommer utifrån det tvärvetenskapliga fältet childhood studies och innefattar 

olika inriktningar och åsikter när det gäller vad barndomen innebär. Här beskriver jag de 

generella idéer som barndomssociologin innefattar. 

 Barnet ses som ett socialt, aktivt subjekt, en aktör, i motsats till att se dem som passiva 

objekt eller vuxnas tillbehör (James, Jenks & Prout 1998:6; James & James 2004:17). Att barn är 

beroende av vuxna och deras beskydd är ett faktum i denna värld och oavsett om man tycker att 

detta är rätt eller inte så menar förespråkarna av barndomssociologi att vi måste se barn som 

individer och uppmärksamma den ojämna maktrelation som finns mellan barn och vuxna. När 

barn underordnas sina föräldrar och andra vuxna kan det leda till att de utestängs från skapandet 

av sina egna liv. Vuxenvärlden ges större värde och därför kan det innebära att barnens behov 

drunknar i den stora mängden av alla vuxenbehov som hörs mer och tar mer plats. Denna 

maktobalans vill barndomssociologin belysa och förändra (James et al. 1998; Näsman 2004:61). 

 I samhället, och inte minst inom socialt arbete och dess lagstiftning, finns det en tanke om att 

barn ska vara första prioritet och att vi ska se till barnets bästa, samtidigt kan barnen inte själva 

ansvara för att detta ska ske utan det är upp till vuxna att se till att så blir fallet. Alla beslut om 
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barnens liv tas av vuxna och i många fall utan att ta hänsyn till barnens åsikter. Det är lätt hänt att 

barns delaktighet bara blir en symbol som saknar förankring i verkligheten, till exempel om vi 

säger att vi värnar om att lyssna till barnens röst men sen bara avfärdar de åsikter som barnen 

kommer med, med hänvisning till att de inte är tillräckligt mogna att uttrycka sig i frågan. 

Barndomssociologin vill uppmärksamma och utmana de vuxenprivilegier som finns och ställa 

dem i relation till barns egna strategier, deras aktiva påverkan på sin omgivning och deras egna 

möjligheter att skapa mening (James & James 2004; 2008; Eriksson & Näsman 2011:52-55).  

 Barndomssociologin innebär en kritik mot traditionell utvecklingspsykologi och 

socialisationsteori på så vis att man inte ser barndomen som en allmängiltig del av livet där 

barnet, som passiv mottagare, ska lära sig av föräldrarna hur hen ska leva (James et al. 1998; 

James & James 2004:23-27; Qvortrup 2009). Man ser istället barndomen som något som 

påverkas av bland annat kulturella, strukturella, biologiska och sociala faktorer. Vissa av 

förespråkarna för barndomssociologi menar att barndomen helt och hållet är en social 

konstruktion (Näsman 2004:54, 62-63; Qvortrup 2009).  

 Det finns även kritik mot familism som man menar innebär att familjen behandlas som en 

enhet där barnen är understående och tillhörande föräldrarna och därmed tappar aktörskap. Man 

vill istället betona att familjer består av individer och att det finns maktrelationer både i 

förhållande till kön och ålder som man inte kan bortse ifrån. Dessa åldersmaktsordningar innebär 

bland annat att ålder ges stor betydelse under barndomen och att med stigande ålder kommer 

ökad social status och självständighet (Alanen 2007; James & James 2008:58; Näsman 2004:55-

62). 

 Barndomssociologin kritiserar även det framtidsperspektiv där man ser på barn som en 

framtida resurs, att de befinner sig i rörelse mot vuxenlivet där de kan bidra till samhället, vilket 

kan innebära uttalande som ”du kommer förstå sen att detta är bra för dig”. Man vill istället 

betona barnens rätt här och nu och att de är ”till nytta” på många sätt redan tidigt i livet (James 

et al. 1998:101-123; James & James 2004:27; Näsman 2004:55; Qvortrup 2009). 

 Både barnperspektiv och barns perspektiv behövs i arbete och forskning som har med barn 

att göra. Barnperspektiv innebär att barns bästa sätts i fokus, men utifrån vuxnas perspektiv, 

medan barns perspektiv betyder att barnen själva får komma till tals och ge sitt perspektiv och att 

vi som vuxna får försöka förstå och ta vara på deras perspektiv efter bästa förmåga (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide 2011). 

 Det finns en spänning mellan omsorgsperspektivet och delaktighetsperspektivet. Den 

förstnämnda diskursen betyder att barn är behövande, sårbara och i behov av skydd medan 

delaktighetsperspektivet betonar barns aktörskap och deras rätt att vara självständiga. Man kan 
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inte bortse från något av perspektiven, men som tidigare nämnt betonar barndomssociologin att 

barnet är en kompetent aktör i sitt eget liv och menar att beskydd riskerar att bli social kontroll 

som hotar barns individualitet (Eriksson & Näsman 2011:24; Näsman 2004:61; Qvortrup 2009). 

Dels finns proaktivt aktörskap vilket innebär att agera utifrån egna initiativ, dels reaktivt 

aktörskap som innebär att reagera på andras initiativ och handlingar, båda är viktiga delar av 

aktörskapet (Eriksson & Näsman 2011; Harju 2008:89-97; Näsman 2004:64-71). 

 Här ovan har det beskrivits hur barns handlingsutrymme begränsas då de anses vara 

underordnade vuxnas beslutsfattande. Texten nedan fokuserar istället på det handlingsutrymme 

socialarbetare har i sin yrkesroll. 

 

3.2 Handlingsutrymme 

Jag har valt att använda mig av begreppet handlingsutrymme som är hämtat från Lipskys 

(1980:13-15) teori om gräsrotsbyråkrati. I uppsatsen kommer handlingsutrymme refereras till 

som en av de valda teorierna för att förenkla användandet av begreppet i den löpande texten, trots 

att det egentligen alltså gäller ett teoretiskt begrepp. 

 Handlingsutrymme innebär, för bland annat socialarbetare, att ha utrymme att agera och 

besluta på ett sätt som är anpassat till situationen, utifrån kunskap och resurser. Det handlar om 

ett slags makt som dels innebär den makt de själva har över hur de utför sitt jobb, dels vilken 

makt de utövar över de barn eller vuxna de möter (Evans & Harris 2004; Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008). För att kunna ta vara på barns röster och göra dem delaktiga (se ovan om 

barndomssociologi) krävs även att socialsekreterarna har handlingsutrymme att faktiskt anpassa 

insatser och planering efter det barnen önskar. Regler och lagar, budget, chefer, organisationen 

och flera andra faktorer kan begränsa handlingsutrymmet och för att kunna utnyttja det utrymme 

som faktiskt finns krävs kunskap, erfarenhet och flexibilitet. Även kommunikationen och 

relationen mellan socialarbetare och klient samt deras respektive personligheter kan ha påverkan 

på handlingsutrymmet (Svensson et al. 2008).  

 Att ha handlingsutrymme är en viktig del av det sociala arbetet där det handlar om att 

bedöma människors behov och hitta hjälp och stöd anpassat till individens situation. 

Handlingsutrymmet är önskvärt och viktigt samtidigt som det innebär makt och ansvar. På grund 

av att styrning och evidens har blivit viktigare inom socialt arbete med åren så kan 

handlingsutrymmet sägas ha minskat men det är fortfarande en aspekt som är närvarande i 

yrkesrollen (Evans & Harris 2004; Svensson et al. 2008). 
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3.3 Begrepp att använda i den andra analysen 

Dessa begrepp utifrån ovan nämnda teorier använder jag mig framför allt av i den andra analysen 

(se resultatkapitlet): aktör (proaktivt aktörskap och reaktivt aktörskap), makt och maktobalans 

samt handlingsutrymme och begränsningar av detta (exempelvis resurser, kunskap, relation). Jag 

använder mig även av begrepp som delaktighet, individ, vuxenprivilegier, åldersmaktsordningar, 

barnens rätt här och nu, barnperspektiv och barns perspektiv samt agera utifrån önskemål. 

 

4. Metod 
 

I detta avsnitt redogörs det för studiens metod. Inledningsvis beskrivs den induktiva ansatsen följt 

av olika avsnitt om datainsamlingsmetod, urval, analysmetod, reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt etiska överväganden. Uppsatsen ansats som utgår från kvalitativ metod 

med ett livsvärldsperspektiv och en holistisk syn på människan har redan presenterats under 

teorikapitlet ovan. 

I denna studie tillämpas en induktiv metod på så vis att insamlade data till en början 

analyseras teorilöst, utifrån syfte och frågeställningar. Först därefter tolkas resultatet utifrån de 

valda teorierna. Teorierna barndomssociologi och handlingsutrymme har därmed valts ut utifrån 

resultatet i den första teorilösa analysen inför genomförandet av den andra analysen. Induktion 

sätts i motsats till deduktion som kortfattat kan sägas handla om att gå från teori till verklighet 

(Howell 2013:42-43). Induktion handlar alltså om att först observera verkligheten (till exempel 

genom intervjuer) för att sedan komma fram till en teori om verkligheten eller analysera resultatet 

utifrån en befintlig teori. Det är viktigt att vara medveten om att en fullständigt induktiv metod 

aldrig är möjlig då man aldrig helt kan radera ut sin förförståelse inför en observation. Dessutom 

kan äkta induktion sägas gälla enbart om materialet konstruerar själva forskningsfrågan vilket 

inte är fallet i denna studie där jag går in i studien med syfte och frågeställning i ryggen (Howell 

2013:42-43). Studiens induktiva inriktning förväntas bidra med att få en bred bild av deltagarnas 

uppfattningar och erfarenheter utan att skala bort information från början. 

 

4.1 Datainsamling och urval 

Studiens data samlades in genom intervjuer med personer som varit familjehemsplacerade under 

en längre tid i livet. Om de placerats enligt SoL eller LVU, och på grund av miljön eller eget 

beteende är oviktigt rent urvalsmässigt även om dessa frågor ibland har berörts under 

intervjuerna. På grund av etiska aspekter valde jag att enbart intervjua personer som är minst 18 

år (se etikavsnittet nedan) men de fick gärna vara unga för att upplevelserna skulle vara 
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någorlunda närliggande i tid. Intresserade deltagare söktes via sociala medier där en kort 

introduktionstext publicerades på flera sidor och grupper som har koppling till 

familjehemsplacering. De som visade intresse fick sedan ta del av det något utförligare 

informationsbrevet med mer information om studien (bilaga 1).  

 Planen var att få tag på fem deltagare att intervjua i ca 30-45 minuter per person då det 

bedömts lämpligt för en studie i denna storlek. I enlighet med planen fick jag tag på fem personer 

som var intresserade av delta i studien. Jag hade vissa svårigheter att få tag på intervjupersoner 

och var därmed mycket tacksam till de som ställde upp och jag har därför inte kunnat vara så 

strikt med mitt urval. Två av intervjuerna genomfördes öga mot öga och tre genom videosamtal 

via Skype, då de inte hade möjlighet att träffas. Alla intervjupersonerna är kvinnor i åldern 19-26 

år. Tre av de fem deltagarna känner jag ytligt sedan tidigare och fick kontakt med på så sätt 

medan de två andra kontaktade mig utifrån de introduktionstexter jag lagt ut i olika grupper på 

sociala medier. Två av personerna har bott i familjehem från att de var några månader gamla tills 

de blivit myndiga och har därför levt i en situation liknande den hos adopterade. De andra tre har 

varit placerade kortare perioder under uppväxten och i olika hem. En av personerna bor 

fortfarande kvar i sitt familjehem medan de andras placeringar är avslutade. Ingen av de familjer 

de varit placerade i har någon koppling till deras ursprungsfamilj. 

 Intervjuerna var semistrukturerade för att lämna utrymme för deltagaren att berätta med sina 

egna ord samtidigt som studiens syfte finns som ram och skapar struktur (Padgett 2008:103). Jag 

förberedde en intervjuguide (bilaga 2) med en struktur att utgå från med till största delen öppna 

frågor. Frågorna ordnades under teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det fanns 

utrymme för att ställa följdfrågor som inte förberetts på förhand (Padgett 2008:106-115). Öppna 

frågor är att föredra i detta fall då det ger intervjupersonen utrymme att prata mera fritt och det 

gör det lättare att undvika mycket kortfattade svar på frågorna. Vissa frågor var dock av mer 

sluten karaktär såsom frågor om ålder och hur länge personen varit familjehemsplacerad. 

Intervjuer är ett bra sätt att få svar på mer djupgående frågor och för att undersöka personers egna 

upplevelser och är därför passande för denna studies syfte. 

Resultatet av studien kan påverkas av många olika faktorer. Det är, som tidigare nämnts, 

svårt att helt gömma undan sin förförståelse och detta kan ha påverkat intervjuerna exempelvis 

genom att jag visat större intresse för vissa svar eller ställt mer följdfrågor gällande vissa teman. 

Resultatet kan även ha påverkats av deltagarnas mående och inställning till intervjusituationen 

och de ämnen som tas upp. Särskilt eftersom studien är så pass liten i sin omfattning har 

individerna stor påverkan på resultatet. En annan aspekt att tänka på är intervjuerna handlar om 

hur individerna idag ser på hur det var då. Det går inte att svara på hur det var där och då 
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eftersom det berättas av personer som har varit där en gång men inte är där längre. Även kön, 

ålder, antal år som familjehemsplacerad, i vilken ålder och av vilken anledning de placerades är 

faktorer som kan ha påverkat studiens resultat.  

 

4.2 Analysmetod 

Intervjuerna har spelats in, för att kunna fokusera helt på intervjun och inte behöva anteckna, och 

därefter transkriberats. Intervjuerna består till stor del av talspråk och jag har försökt hitta en bra 

balans mellan att transkribera det som faktiskt sägs och att samtidigt göra texten läsbar. Jag har 

valt att inte transkribera de lyssningsmarkörer (som exempelvis aa, mm och okej) som jag säger 

mitt i intervjupersonernas resonemang för att inte hacka upp texten allt för mycket. 

Transkribering kan göras med mycket stor noggrannhet där varje stakning, harkling och 

felsägning tydligt redogörs. För att spara på tid och istället lägga den på själva analysen har jag 

gjort en lite mer ytlig transkription. Hade min analys varit mer fokuserad på språk, eller annat 

relaterat till det, hade en noggrannare transkribering varit viktigare att göra men i denna studie är 

istället innebörden av de svaren som ges av störst vikt och de har transkriberats noggrant. 

 Efter transkribering har materialet kodats, analyserats och tolkats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys har valts till denna studie då det är en tydlig och enkel 

form av analys som samtidigt är anpassningsbar och flexibel (Braun & Clarke 2006). Jag har valt 

att ha en initialt induktiv ansats och använda mig av innehållsanalys för att jag vill komma så 

nära deltagarnas berättelser som möjligt, och jag menar att denna metod underlättar detta.  

De transkriberade intervjuerna har lästs igenom för att få en övergripande bild och en 

fördjupad förståelse för materialet (Graneheim & Lundman 2004; Braun & Clarke 2006). 

Därefter har vissa delar tagits bort om de bedömts irrelevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Meningsbärande enheter har identifieras i materialet och kodats. Dessa 

meningsbärande enheter kan innebära ett eller flera ord som går att koppla till studiens syfte och 

frågeställningar.  Koderna används sedan för att dela in materialet i kategorier och/eller teman. 

Jag har sorterat koderna in i underteman/kategorier som sedan samlats under några övergripande 

teman som presenteras i resultatkapitlet. När man använder sig av innehållsanalys kan man 

redogöra dels för manifest innehåll, det vill säga det som är uttalat i intervjuerna, dels även för 

latent innehåll, vilket kan vara exempelvis underliggande mening (Graneheim & Lundman 2004; 

Braun & Clarke 2006; Padgett 2008:139).  
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Exemplet nedan visar hur kodningen sett ut. Citatet är taget från en av intervjuerna, den 

markerade texten är den meningsbärande enheten. 

 

Men dom andra har varit jättebra, dom har verkligen så här, alltså hållit med eller, så här verkligen 

har försökt tänka i samma banor som man själv gör. 
 

Kod: Sätta sig in i Undertema/kategori: Lyhördhet 
 

Citatet har alltså kodats som ”Sätta sig in i” som kopplats till undertemat/kategorin ”Lyhördhet” 

vilket återfinns på många ställen i materialet. Efter denna kodning av hela materialet har detta 

tematiserats och sammanställts i resultatkapitlet under rubriken teorilös analys. Exempelvis så har 

alla citat som hamnat under kategorin ”Lyhördhet” samlats under temat ”En bra 

socialsekreterare”. Efter denna första teorilösa analys har resultatet kopplats till de valda teorierna 

och analyserats en andra gång (se rubriken andra analys). 

 

4.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Det finns kritik mot att använda sig av begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i 

kvalitativ forskning då de framför allt är ämnade för kvantitativ forskning. Jag kommer ändå utgå 

från dessa begrepp här men komplettera med andra begrepp som är mer anpassade efter kvalitativ 

forskning, exempelvis tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. 

 Reliabilitet handlar om vilken tillförlitlighet eller pålitlighet studien har (Graneheim & 

Lundman 2004; Jansson & Jergeby 2008:153-154). Bästa möjliga reliabilitet uppnås om en annan 

forskare kan följa studiens metod, gå tillväga på samma sätt och få liknande resultat. Därmed är 

det viktigaste för att uppnå hög nivå av reliabilitet att detaljerat och noggrant beskriva hur man 

gått till väga genom hela forskningsprocessen. Detta har jag följt efter bästa förmåga i denna 

studie. Förförståelsen har inverkan på reliabiliteten eftersom den ofta är svår att sätta fingret på 

klart och tydligt, därför är det viktigt att försöka vara medveten om varför man drar de slutsatser 

man gör och vad det är grundat på för något (Graneheim & Lundman 2004; Jansson & Jergeby 

2008:153-154). 

Validitet innebär giltighet, trovärdighet eller relevans och innefattar att kunna motivera urval, 

analysmetod m.m. utifrån studiens syfte så att man faktiskt undersöker det man avser att 

undersöka (Graneheim & Lundman 2004; Jansson & Jergeby 2008:153-154). Detta är gjort under 

respektive avsnitt i detta kapitel. 

Generaliserbarhet, eller extern validitet, syftar till att undersöka om resultatet kan vara giltigt 

även för andra grupper och sammanhang än de som studeras. Detta kan även kallas överförbarhet 

(Graneheim & Lundman 2004). När det gäller denna studie hoppas och tror jag att den kan säga 
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något om familjehemsplacerade barn och det stöd som socialtjänsten ger dem på en generell nivå 

och inte bara i den grupp som undersöks.  

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Valet att intervjua personer som är vuxna trots att det är barnets perspektiv som efterfrågas är just 

etiskt motiverat (Vetenskapsrådet 2011). Dels för att det kan finnas svårigheter kopplade just till 

att intervjua barn om detta ska göras på ett etiskt riktigt sätt, dels på grund av att samtycke krävs 

av barnets vårdnadshavare (om barnet är under 16 år) vilket gör att flera personer behöver 

involveras i studien. Samtycke är en viktig etisk princip som innebär att deltagarna själva väljer 

om de vill delta och de kan när som helst avbryta medverkan utan att behöva tala om varför 

(Vetenskapsrådet 2011). Deltagarna har fått information om detta och om vad studien syftar till 

och hur den går till och har sedan gett sitt muntliga samtycke som de när som helst kan ta 

tillbaka. 

Intervjuerna har hållits på en neutral plats för att inte jag som intervjuare ska få ett onödigt 

övertag mer än jag redan har på så sätt att det är jag som har initierat intervjun och ställer 

frågorna (Padgett 2008:117). Jag har märkt av att intervjupersonerna delvis förhåller sig till mig 

som (nästan) en del av socialtjänsten vilket kan ha påverkat deras inställning till intervjun och 

deras svar exempelvis genom att de inte vågar vara så kritiska. Det finns med andra ord en 

maktobalans i intervjun men jag har försökt få den att bli så liten som möjligt. Detta kan dock på 

samma sätt ha gett positiva effekter på så vis att de gärna vill framföra sina erfarenheter till någon 

som kanske kan påverka hur det blir för andra barn framöver. 

Materialet som inhämtas genom intervjuerna har avidentifieras och kommer enbart användas 

i denna studie. Deltagare i en studie som denna kan aldrig vara anonyma då intervjuare och 

intervjuperson sett varandra och pratat personligen, dock tillämpas konfidentialitet genom att 

materialet avidentifieras så att ingen ska kunna lista ut vilka personer som deltagit i studien 

genom att läsa den (Vetenskapsrådet 2011). Jag har ändrat alla namn till alias från första början 

och har även valt att i de allra flesta fall i analysen inte skriva ut deras alias i samband med 

citaten. Jag själv kan naturligtvis identifiera vem som sagt vad men jag väljer att göra på detta 

sätt för att öka konfidentialiteten ytterligare då man som läsare inte lika tydligt kan följa en 

persons historia. 

En annan etisk aspekt att vara medveten om är att denna studie utforskar ett känsligt ämne 

som kan frammana negativa känslor och minnen och det är viktigt att behandla deltagarna med 

respekt och lyhördhet (Padgett 2008:117-119). Jag har varit noggrann med att tala om att 

intervjupersonerna får hoppa över frågor, pausa eller avbryta när de vill och har även frågat dem i 
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början och slutet av intervjun om de tycker att upplägget känns okej. Vid intervjuernas slut har 

alla deltagarna fått tips om att de kan ringa nationella hjälplinjen eller höra av sig till mig igen om 

något skulle kännas jobbigt. Jag tipsade dem även om att det finns många grupper på sociala 

medier med personer som har varit familjehemsplacerade. Alla deltagarna har uttryckt att det har 

känts bra efter intervjuerna och ingen har hört av sig till mig i efterhand. 

 

5. Resultat 
 

Som tidigare nämnt kommer jag, utifrån den induktiva ansatsen, först att redovisa den första 

analysen där materialet analyserades teorilöst för att sedan redogöra för en andra analys där 

resultatet från den teorilösa analysen kopplades till de valda teorierna, det vill säga 

barndomssociologi och handlingsutrymme. Jag använder mig mycket av begreppet barn i 

följande text och det är då viktigt att komma ihåg att detta inkluderar personer som är 0-18 år, det 

vill säga även ungdomar. I de fall då namn nämns är det påhittade alias för att värna om 

intervjupersonernas integritet och uppsatsen konfidentialitet. 

 

5.1 Teorilös analys 

Den första analysen utgår från uppsatsens syfte och frågeställning som i korta drag handlar om att 

se vilket stöd intervjupersonerna har fått eller eventuellt saknat från socialtjänsten under de år de 

varit familjehemsplacerade. Nedan presenteras de teman som uppkommit ur det insamlade 

materialet utifrån kodning och analys. Analysen, vars genomförande beskrevs mer utförligt i 

metodkapitlet, har resulterat i följande teman: tacksamhet, en bra socialsekreterare, rutiner och 

regler samt barnens önskemål. Under varje temarubrik beskrivs sedan i löpande text de 

kategorier (eller underteman) som kopplas just till det temat och detta förtydligas med hjälp av 

utdrag från intervjuerna. 

 

5.1.1 Tacksamhet 

Alla intervjupersonerna uttryckte någon form av tacksamhet till socialtjänsten och den hjälp de 

fått. För vissa handlade det om att de fått hjälp med vardagliga saker som exempelvis ekonomin 

men framför allt lyftes det fram att de är tacksamma för att de fått bli placerade. De menade att 

detta har gjort att de fått möjlighet att utvecklas som personer och upptäcka hur det kan se ut i en 

fungerande familj, vilket beskrivs i följande citat. 

 

”Man kommer ur en liten bubbla av att allting är inte så här, det är inte normalt, det ska inte vara 

så här.” 
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Två av intervjupersonerna har levt i ett familjehem hela sitt liv, och har därmed haft en situation 

som liknar den hos adopterade barn. De uttryckte båda att de varit beroende av socialtjänstens 

hjälp när de var spädbarn för att kunna få ett bra liv och att placeringen därmed har gjort 

avgörande skillnad i deras liv. 

 

”Det fanns inga andra alternativ när jag var liten, att jag skulle bo hos nån annan eller att jag inte 

skulle ha varit familjehemsplacerad. Samtidigt som jag, ja, alltså när, jag var ju så liten, jag 

uppfattade mig nog aldrig själv som familjehemsplacerad utan jag såg mig som en 

familjemedlem, faktiskt.” 
 

”Jag tror inte att jag hade varit den människan, det låter lite klyschigt men, den människan jag är 

idag om det inte vore för att jag blev familjehemsplacerad. Om jag hade, om man säger, om det 

värsta scenarion, men alltså om jag till exempel istället då hade kanske blivit tillbakaskickad till 

[biologiska mammans hemland] då kanske jag hade bott i en papperskartong [skratt], förstår du?” 
 

Även de övriga intervjupersonerna uttryckte att de generellt sett uppskattat socialtjänstens hjälp 

och möjligheten att kunna bli placerad i familjehem samtidigt som det där även finns mer 

tudelade känslor närvarande, de kan beskrivas med följande citat som kommer från 

intervjupersoner som bara varit placerade under delar av sitt liv. De visar den ambivalens som 

kan finnas mellan att vara tacksam för familjehemsplaceringen men samtidigt önska att de kunde 

bo med sin biologiska familj. Det sista citatet kommer från en intervjuperson som försökt få 

socialtjänsten att placera henne under fem års tid innan det genomfördes. 

 

”Alltså grejen är den, man, jag ville ju hela tiden hem, för man vill ju, oavsett hur mycket man 

bråkar med sina föräldrar så vill man ju ändå hem.” 
 

”Baserat på min mors och min relation som har varit genom åren så är ju en familjehemsplacering 

det bästa som har hänt mig.” 
 

”Hur du än vrider och vänder på det så bor du fortfarande inte med din familj som det är tänkt.” 
 

”Det kändes som en lättnad. Jag hade flera år tidigare liksom försökt att ja, klaga och klaga hela 

tiden att jag vill flytta och det är inte bra, men det gick inte… tills den gången och då, ja, var det 

jätteskönt att få bli placerad.” 
 

Deltagarna i studien beskrev att de hört olika ”skräckhistorier” om hur andra behandlats av 

familjehem och/eller socialtjänst vilket kan ha lett till en viss misstänksamhet. Samtidigt har de 

själva mestadels positiva erfarenheter att berätta om socialtjänsten och av att vara placerad. 

 

”I mitt fall så tyckte jag det var kanon, men sen har jag även sett i andras fall där det inte alls är 

lika bra kan jag säga, där det är mycket mindre seriöst. [...] Dom engagerade sig inte i det fallet 

helt enkelt. [...] Så som sagt, i olika situationer så finns det bra och dåligt, bra och dåliga. Tyvärr.” 
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”Jag har ju haft sån tur mot om man hör vissa såna skräckhistorier. Kan vara så här riktigt illa. Jag 

har haft sån tur med mina ’soc’ och familjehemsplaceringar så oftast har jag fått den hjälp jag 

behöver.” 
 

”Alltså man hör ju så mycket, men jag själv har ju bara en positiv uppfattning personligen, på 

grund av att jag har haft så bra socialsekreterare och sånt, men man blir ändå lite så här, man blir 

ändå lite så här misstänksam mot socialen för att man hör så mycket dåligt om dom.” 
 

De negativa egna erfarenheter intervjupersonerna beskrev handlar framför allt om att det ibland 

varit lång väntan eller att det varit mycket personalomsättning på socialtjänsten vilket förminskat 

kontinuiteten. Detta återkommer jag till senare under de kommande temarubrikerna. 

 Flera av intervjupersonerna uttryckte en förståelse för yrkets svårighet och att det finns 

anledningar till de eventuella problem som uppstår. De nämner bland annat att socialtjänsten helt 

enkelt måste gripa in i många fall för att skydda barnen, att det finns få familjehem, för lite 

resurser och för få socialsekreterare så att arbetsbördan blir för stor. Detta kan vara värt att 

problematisera utifrån att intervjupersonerna eventuellt visar mig hänsyn som en blivande 

representant av socialtjänsten. Om så är fallet kan den förståelse de uttrycker vara förstärkt i 

intervjusituationen. Här följer två citat, det andra citatet nedan belyser även att det kan skilja sig 

åt mellan olika kommuner hur hjälpen ser ut. 

 

”Men dom hjälper liksom oss och dom försöker hjälpa många fler också, så man förstår ju att det 

finns ju anledningar till varför det ibland går så segt. Men dom gör ju sitt bästa och försöker 

liksom göra det bra för båda parter.” 
 

”Jag lärde mig ju på, att dom familjehemsplacerade jag bodde med sista året, deras socialtjänst var 

värre än vad min var, så det skiljer sig också från kommun till kommun.” 
 

Det framkommer i intervjuerna att det finns flera erfarenheter av socialsekreterare som lagt ner 

mycket engagemang för att lösa barnens situationer. Ett exempel är nedan där en av 

intervjupersonerna berättar om vad hon är mest tacksam för när det gäller socialtjänstens hjälp. 

 

”Det jag uppskattar mest var det engagemanget dom, dom tog till när jag, när min biologiska 

mamma blev frisläppt då från fängelset och ville börja sitt nya liv med sin dotter då, alltså mig, 

efter, efter fem år, mina första fem år då. När jag hade knutit an till mina fosterföräldrar så kom 

det nån då, i mina ögon helt okänd och skulle ta mig ifrån min familj. Men där emellan var ju som 

sagt socialen och… Ja, det är väl egentligen deras, i det stora hela, deras engagemang som, vad 

ska jag säga, det är deras förtjänst tänker jag litegrann att, att jag fick stanna… hos min 

fosterfamilj.” 
 

5.1.2 En bra socialsekreterare 

Att skapa en relation som bygger på tillit framställdes som något av det viktigaste för att barnen 

ska uppleva socialtjänstens hjälp som en positiv upplevelse. De vill kunna lita på vad 
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socialsekreterarna säger och själva bli trodda när de berättar saker. Om tillit saknas skapas lätt 

besvikelse och en känsla av att de måste klara sig själva. 

 

”Men min ’soc’ känner ju mig från grunden om man säger så, så hon visste ju precis när jag 

pratade sanning eller om jag ljög typ [skratt].” 
 

Intervjuerna belyste att socialsekreterarna behöver vara lyhörda, ta barnens berättelser på allvar 

och skapa sig en bred bild där inte bara föräldrarnas eller andra vuxnas perspektiv styr. I följande 

citat menar intervjupersonen att detta kan vara kvalitéer som inte går att tillägna sig genom 

studier. 

 

”Det går ju inte att plugga in, på så otroligt specifika situationer med familjer och barn, och det är 

allt möjligt att ta hänsyn till, men jag hoppas ju att dom tar hänsyn till barnets trygghet framför allt 

liksom. Framför pengar och framför, liksom, vad dom själva tycker och sådär.” 
 

Intervjupersonerna berättade om olika former av åldersanpassning när det gällde deras kontakt 

med socialtjänsten. Åldersanpassning kan i dessa fall innebära att yngre barn kan behöva mer 

kontinuerlig kontakt än äldre plus att äldre barn kan ha lättare att berätta hur de har det medan de 

yngre kan behöva mer hjälp för att kunna uttrycka sig. 

 

”Sen tror jag efter 14-15 [års ålder] så tror jag dom nöjde sig med att prata med mig på telefon [...] 

eftersom att jag har bott i samma familj så länge.” 
 

”Ja dom tog ju hänsyn till, jag var fortfarande så liten så att det var svårt för mig att förmedla vad 

jag kände och tyckte och vad jag ville [...] men att dom som sagt ändå tog min, ja men min hälsa 

eller hur jag mådde då på liksom allvar helt enkelt.” 
 

Oavsett barnens ålder är det viktigt att försöka sätta sig in i deras situation och visa att man 

förstår, vilket citatet nedan belyser. Intervjupersonen menar på att denna förståelse har att göra 

med om socialsekreteraren själv är förhållandevis ung. Detta kan problematiseras eftersom det 

inte behöver ha med ålder att göra om man är lyhörd och bra på att se saker utifrån andras 

perspektiv. Samtidigt kan ett samband möjligen vara att barns position och perspektiv blivit mer 

och mer betonat under socionomutbildningen och andra utbildningar på senare år än vad det varit 

förr. 

 

”Men istället så har dom andra ’soc’ som jag har haft senare, dom... För det första så har dom varit 

yngre, så på nått sätt tror jag att dom tänker mer nyanserat så att dom kan tänka i, alltså, ungd- 

eller tonåringars banor så att det blir ju mycket bättre och så är det aldrig så här… Det där sättet 

som dom pratar så att det är nästan anklagande utan dom är så här: ’Ja, jag förstår precis vad du 

menar’, fast dom egentligen kanske inte alls tycker som en så försöker dom åtminstone så att det 

blir bra i alla fall.” 
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Flera av deltagarna berättade att de uppskattar att de fått tillfälle att prata enskilt med någon från 

socialtjänsten när de har möten för att kunna uttrycka sådant som kan vara svårt att säga i hela 

gruppen. De framhöll även att det skapar trygghet att träffarna ser ut på ett liknande sätt. 

 

”Ja, det var det väl nästan varje, varje träff att, att vi satt allihopa först vid ett tillfälle och sen ville 

dom prata med bara min fostermamma eller min fosterpappa och sen bara med mig och så såg det 

alltid ut.” 
 

Det framkom även i intervjuerna att det är viktigt att socialsekreterarna inte tar för givet att allt 

står rätt till om barnet är tyst eller inte berättar saker, utan att det krävs just lyhördhet för att 

uppfatta hur situationen ser ut. Socialsekreterarna förväntas utreda familjehemmen ordentligt och 

sedan även kunna upptäcka när det inte fungerar och ha verktyg att hantera de konflikter som kan 

uppstå. 

 

”Det finns ju barn som bor i familjehem jättelänge innan nån märker att dom inte trivs. Jag själv 

var ju väldigt tidig med att säga ’jag vill inte bo här’ i båda fallen… Men det finns ju mindre barn 

som man inte vet hur dom tänker.” 
 

”Jag skulle väl säga att det är inte alltid det du ser när du sitter med kaffekoppen på ett möte med 

familjehemsplacerade som stämmer utan att det ofta finns nått djupare som ligger bakom.” 
 

”Så frågade man liksom om jag ville bo kvar där och då hade jag ju bott där i ett par månader 

redan så då var ju det en vardagsrutin och är man 13 år så, heh... frågar man inte så mycket utan 

då försöker man hitta en trygghet nånstans och hoppas på att allt håller.” 
 

”Se då igenom dom familjehemmen så att det inte finns dom här sexuella trakasserierna... våldet 

[...] för att det inte kommer fram... För man gör ingen ordentlig utredning på familjehemmet.” 
 

Intervjupersonerna uppskattade även om mötena inte bara fylls av prat om allt som inte fungerar 

utan att fokus även läggs på det som faktiskt är bra. Att inte skälla och anklaga utan försöka 

förstå, hitta lösningar på eventuella problem och anpassa dessa efter barnet är viktigt. De beskrev 

även hur betydelsefullt det är att socialsekreterarna är tillgängliga, att barnen kan höra av sig när 

de vill och kan förvänta sig att få svar även om det i vissa fall kan dröja lite. Det framkom i 

intervjuerna att deltagarna hade olika åsikter om hur ofta socialtjänsten borde höra av sig till dem 

vilket visar att även när det gäller detta behövs lyhördhet, självklart i kombination med att följa 

de regler och rutiner som finns (se de två nästföljande temarubrikerna). 

 Intervjupersonerna värdesatte särskilt de socialsekreterare som de upplevde engagerade sig, 

tog uppgiften seriöst och brydde sig. En av deltagarna berättade att hennes handläggare skrivit 

ihop en bok till henne med dokumentation och minnen från hennes historia så att hon skulle ha 
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den samlad någonstans, vilket hon uppskattade mycket. I citaten nedan beskrivs återigen vikten 

av lyhördhet, anpassning och engagemang. 

 

”Det tog jättelång tid och jag visste inte liksom riktigt vad som skulle hända och jag typ höll på att 

få panik liksom, och då när jag verkligen pratade med dom att ’jag klarar inte av det här, vi måste 

hitta nån… det här kommer inte gå’, då har dom liksom verkligen ökat liksom på, ja men, farten 

och bara ’ja men nu, här, här titta, så att, vi hittade precis nånting, kolla in det här’. Och liksom 

det, det kändes liksom så bra att dom hörde mig och liksom, ja tog tag i det.” 
 

”Det sista jag vill är att det ska se, att det ska vara oseriöst, att ’socialen’ helt enkelt inte tar sin 

roll, sin uppgift… [...] För guds skull, gör det bra! [skratt]. Gör det professionellt! Som… som 

team i socialen.” 
 

5.1.3 Rutiner och regler 

När det gäller familjehemsplaceringar så finns det, som med allt socialtjänstens arbete, rutiner 

och regler som ska följas. Intervjupersonerna uttryckte medvetenhet och förståelse för att det är 

på detta sätt. Svårigheter kan uppstå dels när rutinerna inte följs vilket gör det mer oklart för 

barnen, dels när rutinerna är för svåra att anpassa efter individen och dennes situation. Med andra 

ord behövs lite finlir med dessa regler och rutiner för att hitta en medelväg där de används på 

bästa sätt.  

 

”Jag tycker att har man en struktur man påstår ska följa, så bör man följa den.” 
 

”Sen märkte dom ju att rutinerna, som dom hade på papperet som har funkat i 20 år, funkade inte 

på just mig, men det insåg man i efterhand liksom.” 
 

Att göra något på rutin verkar vara både positivt och negativt. Att de regler och rutiner som finns 

blir en inarbetad metod kan säkerligen underlätta på flera sätt, samtidigt som det kan skapas 

negativa konsekvenser om man hamnar i slentrian och gör på samma sätt som man brukar utan 

reflektion och anpassning till individen. Här berättar en av deltagarna om det möte de hade för att 

avsluta hennes placering. 

 

”Det var väl mer eller mindre att det var rutin liksom. Personen i fråga kanske inte direkt, hade ju 

ingen inblick över huvud taget, hon kanske var liksom typ lika gammal som jag kändes det som 

och satt och frågade saker som ja, så det var lite mer på rutin kändes det som.” 
 

Rutiner som inte följs kan handla om ändrade planer, att man ses mer sällan än avtalat, att möten 

missas helt eller att det finns hjälp som glöms bort att erbjudas förutom om någon frågar specifikt 

efter det. I intervjuerna togs alla dessa exempel upp och här följer två citat om detta. 

 

”Dom erbjuder ju hjälpen men dom har inte varit så tydliga med att den finns.” 
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”I och med att jag har varit ’the good girl’ och varit en duktig familjehems- som inte gör revolt 

eller så, så har man litegrann släppt mig och inte haft dom här mötena som man kanske skulle ha 

haft.” 
 

När det gäller kontakt med ursprungsfamiljen under den tid då barnen är familjehemsplacerade så 

verkar det, utifrån de genomförda intervjuerna, vara så att socialtjänsten styr ganska mycket kring 

detta när barnen är små men sen när de kommer upp i tonåren handlar det mycket om vad de 

själva vill. Samtidigt belyser följande citat att det kan finnas andra saker som komplicerar 

kontakten med ursprungsfamiljen och att det även gällande detta är viktigt att kunna anpassa efter 

individen och situationen. 

 

”Jag har ju typ... inte velat prata med dom alls… men jag var tvungen, för att, skulle jag inte ha 

gjort det så skulle dom kunna, alltså typ, dom hade kunnat... ta tillbaka mig, alltså då tagit mig 

ifrån placeringen eftersom det var frivillig placering, men så jag gick väl med på att träffa dom.” 
 

Här berättar en av deltagarna om sin kontakt med socialtjänsten och ursprungsfamiljen de första 

åren. 

 

”När jag var ännu mindre var det ju oftare. För under tre år, minns, vet jag ju att dom gjorde 

liksom att, så var det ju mycket oftare och sådär för då tyckte ju ’soc’ att jag skulle träffa min 

biologiska familj och hålla på sådär och fram till jag var ett år. Men sen kom dom fram till att det 

inte var det bästa så då slutade dom med det. Jag var ju, under jag var tre år var det ju mycket 

oftare då eftersom det egentligen bara var en prövotid jag skulle varit där [i familjehemmet].” 
 

Ett exempel på då rutinerna inte funkade så bra är när det gäller intervjupersonen som här kallas 

Anna. Hon har fått berättat för sig av sin familjehemsmamma hur det var när hon var under ett år.  

 

”Det blev så tokigt att då hade jag liksom varit några veckor hos min nya familj och blivit trygg 

där och sen skulle ’soc’ komma och hämta mig och köra mig till mina biologiska föräldrar och 

vara där för att upprätthålla kontakten och sen ska tillbaka till min nya familj.” 
 

Anna fortsatte berätta utifrån det hennes familjehemsmamma har beskrivit för henne om denna 

period, att Anna mådde mycket dåligt och skrek hela dagen då hon hade varit och besökt sin 

biologiska mamma. Efter ett tag av detta kom familjehemsföräldrarna överens med 

socialsekreteraren att avbryta umgänget då de alla upplevde att det var dåligt för Anna. 

Socialsekreteraren hade enligt Annas familjehemsmamma ”bara storgråtit och sagt att ’jag pallar 

inte det här längre, det här skadar barnet mer än vad det gör gott’”. 

 Det framkom i intervjuerna att deltagarna tänker att det ofta är resurser som begränsar vilken 

hjälp de kan få och framför allt hur mycket tid socialsekreterarna kan lägga på just deras 

situation. Väntan nämns i olika former i intervjuerna, att socialtjänsten kan vara ”sega” och att 

det ibland känns som att saker tar väldigt lång tid. 
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”Hela den sommaren gick jag och väntade på att ’socialen’ skulle ringa tillbaka till mig och säga 

att dom hade hittat nånting.” 
 

”Visst dom är sega men det finns en anledning för det, man, det går inte att få allting liksom, om 

man är underbemannad, om det inte finns tillräckligt med resurser då är det väldigt svårt att 

liksom vara där 24-7 men dom försöker verkligen att vara det.” 
 

Samtidigt har några av deltagarna även varit med om att saker ändras väldigt snabbt eller att det 

blir abrupta avslut på placeringar. Reglerna och rutinerna verkar både kunna skapa trygghet och 

minska trygghet beroende på hur de används. 

 

”Sen vet jag och har förstått och liksom fått klart för mig att det finns vissa regler och liksom… ja 

men som ska följas helt enkelt och det förstår man ju inte som barn, men som sagt, så att nej… 

Idag så förstår jag att dom inte hade kunna gjort mer än vad dom gjorde så att jag kan inte säga att 

jag tyckte att dom skulle ha hjälpt mig med något mer än vad dom gjorde faktiskt, nej.” 
 

5.1.4 Barnens önskemål 

Som tidigare nämnt behöver det finnas utrymme för barnen att komma till tals och att få berätta i 

lugn och ro. Intervjupersonerna efterfrågade en dialog med sin handläggare där de har något att 

säga till om och där de kan arbeta fram en plan tillsammans. Detta innefattar även att barnen ska 

få reda på vilka alternativ som finns och ha valfrihet. Här följer tre citat som beskriver att få 

delta, att kunna komma med önskemål och att bli tillfrågad. 

 

”Jag har ju varit med på alla möten som har varit där jag har varit inblandad… oftast. Utöver när 

det har varit att familjehemsföräldrarna själv ska ha ett möte med sin handläggare men då har 

också socialtjänsten frågat mig innan mötet om jag har något att ta upp och sen har 

familjehemsföräldrarna frågat mig om jag har nått att säga till dom som jag vill då att dom ska ta 

upp med ’socialen’. Så jag har ju alltid varit, haft möjlighet att delta om jag vill.” 
 

”Så ringde jag upp min handläggare och berättade hur läget låg till och sa att ’jag, jag orkar inte 

bo här längre, jag vill inte, jag mår inte bra här och just nu vill jag inte ens åka hem’. [...] Sen fick 

man till mötet och på mötet så blev det ju att, ja det bestämdes att jag inte skulle bo kvar [i 

familjehemmet], det bestämdes att det skulle dras ett streck över situationen som hade varit 

veckorna innan.” 
 

”Så att jag kommer ihåg när dom sa det ’tycker du att vi ska komma tillbaka eller räcker det nu?’ 

liksom. Ja, så att då avslutades det [placeringen] då när det var stabilt och jag började bli vuxen 

liksom.” 
 

För att minska ovisshet önskade intervjupersonerna att socialsekreterarna skulle informera dem, 

följa de regler som finns, förbereda dem inför förändringar och höra av sig i förväg om planer 

ändras. När de träffas på möten kan det vara till god hjälp om barnen får en förklaring på vilka 

alla närvarande personer är och vad deras uppgift är. Denna tydlighet som hjälper barnen verkar 
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förstärkas om det finns kontinuitet, dels i hur ofta de har kontakt med socialtjänsten, dels när det 

gäller vem som är deras handläggare.  

 

”Det var ju, det kan jag känna, det är väl väldigt skönt att man slipper att ha det hattigt med 

femton olika [handläggare] på ett år.” 
 

”Det är väl lite det som har varit det jobbiga, att man varje år har fått börja om med en ny 

handläggare. Och i och med att det har varit så mycket byten så har man också missat mycket som 

har hänt i mitt liv.” 
 

”Ibland tyckte jag liksom att det var mer regelbundet än vissa tider eller, det kan handla om år 

alltså, att ett år så var det ganska regelbundet och nått år så var det lugnare och så kunde det gå så 

upp och ner.” 
 

Intervjupersonerna berättade att när kontakten med socialtjänsten ibland blir mer utspridd eller 

sporadisk så kan det resultera i att viss information inte når fram eller att socialsekreteraren 

missar viktiga händelser i barnens liv som de hade behövt hjälp och stöd kring. Ett exempel på 

när en av deltagarna hade velat informeras beskrivs genom detta citat. 

 

”Min biologiska pappa dog när jag var 10. Och det berättade dom för mig först när han hade dött, 

när han var död. Och då var det ett, ett, ganska mycket rabalder över att, varför jag inte fick reda 

på det innan han dog. För han hade varit sjuk… och dog ju [...] då var jag väl ganska upprörd och 

arg i några år, liksom varför jag inte fick träffa honom när han var sjuk eller varför dom berättade 

det först när han var död. Så där tycker man väl att dom hade kunnat liksom, tänkt sig lite för 

kanske, att jag hade kanske velat träffa honom innan han dog liksom. För dom tänkte att jag var 

för liten, men jag, i efterhand tycker jag ju inte att tio år är för litet. 
 

Här kommer vi återigen in på skillnader mellan de personer som varit placerade hela uppväxten i 

en och samma familj och de som varit placerade kortare tid och ofta i flera olika familjer. De som 

levt i en adoptionsliknande situation beskrev kontakten med socialtjänsten som ett nödvändigt ont 

som störde dem i deras vardag när de bara ville vara i fred med sin familj. 

 

”Vi levde på våra liv liksom här, här hemma och det var liksom, nej men då var det liksom fred 

kändes det som, det fanns inte så mycket att klaga på eller nånting att ta upp med socialen.” 
 

”Jag hade väl ganska sällan något att säga eftersom att allt var så bra hela tiden och jag hade ju 

inte upplevt liksom nån annan familj eller upplevt nånting annat så.” 
 

”Han kom kanske och rörde i känslor och sånt som jag inte... gillade och prata om liksom.” 
 

I dessa personers fall har adoption tagits upp och föreslagits men de biologiska föräldrarna har 

inte gått med på det. En av intervjupersonerna berättar här hur hon hade önskat att socialtjänsten 

skulle ha jobbat mer för att få igenom adoptionen. 
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”Men adoption var det min biologiska mamma som inte ville. Så hon har ju fått frågan flera 

gånger under uppväxten men hon har sagt nej hela tiden. [...] Jag tycker att man kanske ska, man 

kanske ska liksom uppmuntra vissa biologiska föräldrar till att genomgå en adoption ändå för att 

det är bättre för barnet, tror jag. Även fast hon kände att hon inte ville ge bort mig liksom så hade 

hon ju inte fysiskt behövt att göra det liksom även fast det blir en adoption liksom, för att hon… 

eftersom läget var som det var så kunde dom ju aldrig ta tillbaka mig, det visste dom ju liksom.”  
 

I övrigt verkade intervjupersonerna se på kontakten med socialtjänsten som viktig och skulle i 

vissa fall vilja ha ännu mer kontinuerlig kontakt för att få tillfälle att prata om hur de har det och 

kunna reda ut eventuella svårigheter. Det nämndes även önskemål om att utredningarna som görs 

om familjehemmet ska göras ordentligt så att det kommer fram till exempel om de bara gör det 

för pengar. I det andra citatet nedan problematiseras det kring att man kanske ibland sänker 

kraven på familjehem för att det är så stort behov av dem. 

 

”Många familjehem idag är enbart familjehem för den ekonomiska vinningen i det, vilket jag 

stötte på, för jag blev, i mitt första familjehem så var det där orsaken låg och jag blev behandlad 

som ett, ett tjänstearbete. Jag skulle vara, hjälpa till med saker som inte gick inom rimliga 

gränser.” 
 

”Men jag tror att, i och med att det har varit en nöd på familjehem som det finns, att man då 

släpper sina standardkrav för att få bort barnet från en ohållbar situation… Men istället för då 

hjälpa så kanske man stjälper.” 
 

Deltagarna belyste även att socialsekreterarna skulle kunna agera och inte bara vara snälla. Det 

vill säga att det inte ska stanna vid att barnen får något att säga till om utan det måste också 

finnas utrymme att anpassa planeringen efter dessa önskemål även om det självklart inte alltid 

fungerar. 

 

”Hon var väl snäll men det är, det var ju liksom, hon ska ju göra nånting också.” 
 

”Sen började jag träffa min mamma första gången när jag var närmare elva. [...] Jag hade börjat 

fråga min fostermamma om det så tyckte hon att vi skulle ta upp det på nästa möte med, med ’soc’ 

då och då, ja, då ja dom hade ju också kontakt med henne då och då blev det att liksom, ja då 

träffade vi ett möte och sen har vi haft kontakt sen dess då. [...] Jag var ju mera bara nyfiken på 

vem hon var och så där.” 
 

Flera av intervjupersonerna nämnde att de skulle ha önskat mer uppföljning om hur det har gått 

efter avslutad placering för att inte ”tappas bort”. Den teorilösa analysen avslutas här med ett citat 

från en deltagare som har varit nöjd med kontakten efter avslutningen. 

 

”Det är väl det jag kan tycka har varit det bästa, att dom hjälpte mig efter det att familjehemmet 

bröt också, att dom lämna inte bara mig själv i samband med det utan att jag, ja jag hade 

återupprepande kontakt kanske en gång i veckan med min handläggare när hon kollade upp hur 

det gick.”  
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5.2 Andra analys (kopplat till teori) 

I detta avsnitt tolkar och analyserar jag resultatet från den första analysen utifrån valda teorier, 

det vill säga barndomssociologi och handlingsutrymme, som beskrivits i teorikapitlet. Teorierna 

har valts utifrån resultatet som presenterats ovan under den teorilösa analysen. De begrepp från 

teorierna som används i denna analys nämns i teorikapitlet och är kursiverade i avsnittet nedan. 

 För att kunna vara en aktör och komma till tals behöver man dels få tillgång till utrymmet 

och dels våga använda utrymmet. Man kan alltså inte förvänta sig att barnen bara ska kliva fram 

och berätta utan det är vuxnas ansvar att se till att de känner sig trygga (till exempel genom att 

vara tydlig med information om rutiner och planering samt att förbereda inför förändringar) och 

att ge dem utrymme att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Detta är de vuxnas ansvar på grund 

av den maktobalans som finns mellan barn och vuxna, vilken i vissa fall eventuellt kan vara extra 

tydlig i dessa barns fall då de varit så beroende av socialtjänsten för att komma ur en konfliktfylld 

eller destruktiv situation. Det ska inte vara ett vuxenprivilegium att få bli lyssnad på och ha något 

att säga till om. 

 Lyhördhet som betonas mycket i den teorilösa analysen verkar göra både proaktivt och 

reaktivt aktörskap möjligt, det vill säga, både att komma med egna initiativ och att reagera på 

andra människors initiativ. Att vara lyhörd innefattar då även att man inte utifrån att barnen är 

tysta kan anta att de inte har något att säga utan att se till att skapa utrymme så att de kan delta på 

riktigt, till exempel genom att de får reda på alternativ och ges möjlighet att göra val, blir 

tillfrågade om sin åsikt och får komma med egna önskemål.  

 Jag upplever flera av deltagarna i denna studie som personer som vågar säga till när något 

inte känns bra eller står rätt till och det kan eventuellt ha påverkat resultatet av studien då de 

kanske har lättare än andra för att just ta det utrymme som krävs för att få uttrycka sina åsikter. 

Andra personer kanske hade haft svårare för detta och därför haft mer negativa upplevelser av att 

inte bli tillfrågad eller lyssnad på, däri kan jag endast spekulera.  

 I intervjuerna lyfts det fram hur viktigt det är att det finns en relation som bygger på tillit 

mellan handläggare och barnet just för att möjliggöra att barnet ska få tillgång till all information 

och valmöjligheter och att socialarbetaren ska få veta hur det går för barnet och om det händer 

något i deras liv som de kan hjälpa till med. Detta kan sägas innebära att en tillitsfull relation ökar 

handlingsutrymmet både för socialsekreterare och barn och förenklar möjligheten till barns 

delaktighet i de beslut som ska tas. Detta understryker att det är så problematiskt med stor 

personalomsättning inom socialtjänsten då det blir svårt att skapa denna trygghet om 

handläggarna hela tiden byts ut. 
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 Andra saker som kan minska tryggheten och tilliten är exempelvis när planer ändras, man 

missar att erbjuda hjälp i vissa situationer eller rutiner inte följs. Samtidigt är anpassning av 

insatser en viktig del av handlingsutrymmet, både barnens och socialsekreterarnas. Som tidigare 

nämnt krävs då kunskap och lyhördhet hos socialarbetarna för att följa de regler som finns men 

samtidigt lyssna in barnens vilja och anpassa efter dem. Detta är även viktigt för att barnen ska 

kunna se att deras åsikter och önskningar också ger resultat, att socialarbetarna inte bara är snälla 

utan även kan agera. Detta är vad handlingsutrymme kan innebära, att det inte bara finns 

utrymme för barnen att säga vad de vill utan även utrymme för socialsekreterarna att göra något 

åt det. De förväntas använda sitt handlingsutrymme på bästa sätt och använda sin erfarenhet och 

kunskap för att inte hamna i slentrian utan anpassa efter individen. 

 Misstänksamheten som finns i samhället gentemot socialtjänsten har även intervjupersonerna 

stött på, detta kan handla om en rädsla att socialarbetarna utnyttjar sin maktposition och inte ser 

till individen och låter dem vara delaktiga. Däremot är de beskrivningar deltagarna har av sina 

egna situationer mestadels positiva där de uttryckt att de blivit lyssnade på och tillfrågade och 

därmed kan sägas ses som aktörer. Tidigare nämndes att maktobalansen eventuellt kan vara större 

för barn som varit beroende av socialtjänsten och det kan även konstateras att det är en 

maktutövning att placera barn. Samtidigt skulle man kunna tänka sig att barnen får ett utökat 

aktörskap av att bli placerade. I vissa fall kan det, som intervjupersonerna har beskrivit, innebära 

att de fått möjligheter i livet som de inte skulle ha haft om de inte blivit placerade, det vill säga 

utökat handlingsutrymme. 

 Intervjupersonerna berättar om socialsekreterare som de uppskattar extra för att de visar att 

de bryr sig, tar uppgiften seriöst och ger det lilla extra. Deras engagemang kan bli ett uttryck för 

att som barn bli sedd som en individ med rättigheter och värde här och nu, och inte bara som 

någon som ska bli vuxen och bidra en dag i framtiden. En av intervjupersonerna uttrycker att det 

kan vara svårt att plugga sig till vissa av de kvalitéer som behövs för att vara en bra 

socialsekreterare vilket överensstämmer med tanken om att handlingsutrymmet påverkas även av 

personligheten hos både handläggare och klient och deras inbördes kommunikation och relation. 

 Åldersanpassningarna som nämns under den teorilösa analysen går att tolka på (minst) två 

olika sätt utifrån valda teorier. Dels kopplat till åldersmaktsordningar eftersom det verkar 

innebära att ökad ålder ger ökat inflytande, till exempel att få välja hur kontakten med 

ursprungsfamiljen ska se ut. Dels att insatserna anpassas efter individerna, och då även utifrån 

hur gamla de är. Utifrån analyserna uppfattar jag åldersanpassningar som något som oftast är 

positivt, bara det görs utifrån lyhördhet och inte enbart en siffra. 
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 Deltagarna i studien visar förståelse för att socialsekreterarna har begränsat 

handlingsutrymme bland annat på grund av att det finns för få familjehem och för lite resurser 

samt att regler och rutiner ibland är svåra att anpassa. De betonar ändå att det är viktigt att inte 

sänka kraven på grund av stora behov utan att utreda familjehemmen ordentligt för att minska 

risken att något går fel. 

 Fokus i hela denna studie är barnperspektiv, det vill säga att det är barns åsikter som 

undersöks och efterfrågas. För att intervjuerna skulle ha bidragit med barns egna perspektiv kan 

man tänka sig att deltagarna hade behövt vara personer som fortfarande är barn och placerade. 

Samtidigt kommer studien i närheten av barns perspektiv genom att intervjupersonerna beskriver 

egna upplevelser från barndomen, dock är de vuxna nu och i de flesta fall är placeringarna 

avslutade vilket, tillsammans med andra faktorer (som till exempel visad hänsyn till mig som 

framtida socialarbetare), kan tänkas färga deras berättelser och minnen.  

 

5.3 Slutsatser 

Här redogörs för de slutsatser jag kommit fram till utifrån resultatet av analyserna i relation till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 För att den hjälp och det stöd som barnen önskar ska överensstämma med vad socialtjänsten 

kan erbjuda behöver det finnas handlingsutrymme för båda parter. Barnen behöver få plats och 

hjälp att kunna uttrycka sina önskemål och socialarbetarna behöver kunskap och resurser för att 

kunna agera utifrån önskemålen. 

 Framför allt framkommer det att det är en svår balans att som socialtjänst ”lägga sig i” lagom 

mycket. Att låta barnen få komma med sina åsikter och välja själva, men att ändå följa sina 

rutiner och regler och de planer som finns. Att peppa ett barn att hålla kontakten med 

ursprungsfamiljen men att inte pressa för hårt. Att vara lyhört för vad barnet vill men att också 

våga agera och inte bara vänta in barnet. Att upptäcka de barn som far illa i tid och att samtidigt 

inte störa människor i deras vardag. Att vara flexibel för att anpassa efter personens situation men 

samtidigt inte bryta den planering som gjorts. En svår pendling som kan verka vara en paradox, 

vilket kräver skickliga socialsekreterare som har kunskap och förmågan att urskilja vad som är 

viktigt och att se hur just denna specifika individ kan hjälpas på bästa sätt. Samtidigt ska lagar 

och regler följas, resurser räcka till och socialarbetarna ska klara och orka arbetsbördan. 
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6. Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel som avslutar uppsatsen summerar jag först resultatet i relation till syfte och 

frågeställningar, följt av det samma i relation till den tidigare forskningen. Metod- och teorival 

diskuteras och avslutningsvis reflekterar jag över denna studies implikationer för socialt arbete 

när det gäller både praktik och forskning. 

 

6.1 Summering 

Det stöd deltagarna har fått eller inte fått går lite in i varandra då det har skiljt sig delvis åt mellan 

intervjupersonerna och mellan kommuner men kanske framför allt beroende på hur relationen till 

deras olika socialsekreterare har sett ut. Vare sig det är saker som fungerat bra eller som har 

saknats ger det bra fingervisningar på vad barnen önskar för hjälp. Här summerar jag det stöd 

deltagarna fått, det stöd de saknat i vissa fall och framför allt vad de önskar att det fanns för stöd 

oavsett om de har erfarenhet av att det ser ut så eller inte. 

 Deltagarna uttryckte tacksamhet över att få ha blivit placerade vilket exempelvis inneburit att 

de kunnat få ett bättre liv och utvecklas som personer. De uppskattade särskilt de 

socialsekreterare som har engagerat sig och visat att de bryr sig. Andra saker de värdesatte var att 

få tillfällen att prata enskilt med sin handläggare, att de fanns tillgängliga när de behövde hjälp 

och att mötena såg likartade ut, vilket skapade trygghet. 

 De saker som nämndes som mer problematiska var bland annat att mycket av socialtjänstens 

hjälp och insatser är förenat med lång väntan. Ett annat problem är att det ibland är hög 

personalomsättning som gör att barnen får byta handläggare ofta vilket minskar kontinuiteten 

som är en viktig trygghetsfaktor. Om kontakten inte blir kontinuerlig finns det risk att 

socialtjänsten missar tillfällen i barnets liv där hen hade behövt stöd. Tryggheten kan även bli 

svår att uppnå då rutiner och regler inte följs, planer ändras utan förvarning eller information inte 

når fram till barnet. 

 I mötet med socialtjänsten önskar deltagarna att det inte bara ska vara fokus på det som inte 

fungerar eller att saker bara görs slentrianmässigt utan att det finns utrymme att lyfta fram det 

som går bra och att anpassa insatser efter individen. Flera önskade även mer uppföljning efter 

avslutad placering 

 Att skapa en relation där barnet litar på sin handläggare och vice versa verkar vara den bästa 

grunden för att informationsutbytet och därmed stödet ska fungera på ett bra sätt, för att 

handlingsutrymmet (båda parters) ska kunna användas på bästa sätt och barnet ska kunna få vara 

delaktigt och därmed vara aktör i sitt eget liv. För att bygga upp denna relation behöver 
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socialsekreterarna vara lyhörda och ta det barnen säger på allvar. I de fall då barnen inte själva tar 

initiativ är det de vuxnas ansvar (utifrån deras position med maktövertag) att skapa utrymmet för 

barnen genom att göra det lätt och tryggt för dem att berätta om sina tankar och önskemål. Detta 

kan underlättas exempelvis genom att de blir tillfrågade och ges möjlighet att göra val och kanske 

framför allt att få tillfälle att prata i lugn och ro. Med denna relation av tillit och trygghet som 

grund finns det goda förutsättningar för att barnet och handläggaren ska kunna hitta ett sätt där de 

arbetar fram en plan tillsammans. 

 Att ha handlingsutrymme att anpassa insatserna utifrån situationen och barnets önskningar är 

viktigt och kräver kunskap och lyhördhet för att kunna hitta en medelväg mellan att å ena sidan 

strikt följa regler och rutiner och att å andra sidan hitta speciallösningar för barnen. Mycket av 

socialsekreterarnas uppgifter handlar om att hitta en balans, exempelvis att hålla tillräcklig 

kontakt med barnen utan att det tar över. 

 Intervjupersonerna var väldigt förstående när det gällde yrkets svårighetsgrad och förstod att 

bland annat regler och resurser gav socialarbetarna begränsat med tid och handlingsutrymme. 

Samtidigt förväntar de sig att handläggarna ska göra sitt bästa och göra ordentliga utredningar av 

familjehemmen även om det är bråttom. De behöver kunna upptäcka när det inte funkar som det 

ska och ha verktyg att hantera eventuella konflikter. Det framkom även att vissa kvalitéer som 

önskas hos en bra socialsekreterare kanske inte går att studera sig till utan kan handla om 

personlighet. 

 Summeringen ovan, som är baserad på intervjupersonernas erfarenheter, ger en bra 

vägledning till vilken sorts hjälp och stöd barn kan önska sig i samband med 

familjehemsplaceringar och pekar även på att det som komplicerar saker är att socialtjänsten inte 

har tillräckliga resurser. 

 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskning som redovisats i uppsatsen stämmer överens med min studies resultat på 

flera punkter. I vissa fall ger forskningen en sämre bild av hur det ser ut än vad som framkommit 

i denna studie, vilket kan bero på flera aspekter. Exempelvis skiljer det sig åt mellan länder och 

deras lagstiftning och rutiner och det kan därmed se bättre ut i Sverige eller så har de personer 

som valt att ställa upp i denna studie berättat mer positiva än negativa erfarenheter. Här redogör 

jag nu för några resonemang som återfinns både bland den tidigare forskningen och i uppsatsens 

resultat samt avslutningsvis några skillnader. 

 En aspekt som framgår både i den tidigare forskningen och i denna studie är vikten av att 

skapa en tillitsfull relation mellan socialsekreterare och barn för att kommunikationen och 
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samarbetet ska funka på ett bra sätt. För att skapa denna relation behöver socialarbetarna kunna 

förmedla trygghet och hålla kontinuerlig kontakt, exempelvis genom att visa att de bryr sig samt 

att lyssna och finnas tillgängliga. Finns denna grund av tillit och trygghet är det lättare för barnen 

att våga berätta om något inte står rätt till och det underlättar för att kunna anpassa insatserna 

efter individen (se Keddell 2012; Norgate et al. 2012; Pölkki et al. 2012; Sen & Broadhursts 

2011). 

 Genomgående framkommer det att barnen vill få information om vad som händer, 

exempelvis när det gäller familjen de ska bo hos, hur planeringen ser ut framöver eller inför 

förändringar. Att vara informerad ligger till grund för att kunna vara delaktig i beslut som tas 

vilket är mycket viktigt (se Bessells 2011; Goodyer 2014; Pölkki et al. 2012). Att barns 

delaktighet ger positiva effekter betonar exempelvis Bessant och Broadley (2014), Burgund och 

Zegarac (2016) och Vis et al. (2011). Att få bättre uppföljning efter avslutad placering efterfrågas 

av flera av intervjupersonerna vilket stämmer överens med vad Höjer och Sjöblom (2011) skriver 

om att det behöver finnas bättre stöd riktat till de unga vuxna som lämnar samhällets vård. 

 Det största hindret för barns delaktighet och en kontinuerlig, trygg kommunikation med 

socialtjänsten verkar vara den press som läggs på socialsekreterarna framför allt på grund av 

bristen på tid och resurser vilket resulterar i en för stor arbetsbörda. Detta handlar bland annat om 

att det är brist på familjehem och att arbetet är stressigt. I vissa fall kan det även vara brist på 

kunskap och strategier, eller svårighet att omsätta dem i praktiken, som står som hinder, varför 

utbildning och träning att hantera svåra situationer efterfrågas. Socialarbetarna önskar att de kan 

ge familjehemmen och barnen mer stöd (se Handley & Doyle 2014; Norgate et al. 2012; Pölkki et 

al. 2012). 

 Den tydligaste skillnaden mellan denna studie och den redovisade tidigare forskningen är 

fokuset på kontakten med ursprungsfamiljen och det sociala nätverket. I den tidigare forskningen 

betonas denna kontakt som mycket viktig och något som behöver främjas av socialtjänsten (se 

Keddell 2012; Sen & Broadhurst 2011; Tilbury & Osmond 2014). En anledning till att detta inte 

framkommit i denna studie kan tänkas vara att de alla är vuxna personer som av olika skäl skiljts 

från sin ursprungsfamilj och inte har några planer på att återförenas även om vissa av 

intervjupersonerna har viss kontakt med någon förälder. Kanske betonas detta perspektiv 

tydligare när barnen är yngre och i de fall då en återförening förbereds. 

 I Bessells (2011) studie framkommer det att de yngre barnen ville ha mer att säga till om när 

det gällde kontakten med ursprungfamiljen vilket på sätt och vis motsätter den åldersanpassning 

som verkar förekomma där socialtjänsten styr mer över hur den kontakten ser ut när barnen är 

små och lägger över det mer på barnen när de blir äldre. 
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6.3 Metod- och teoridiskussion 

Metodvalen gällande datainsamling, analysmetod, induktiv ansats och kvalitativ metod har 

motiverats och diskuterats i metodkapitlet. Teorierna barndomssociologi och handlingsutrymme 

valdes ut utifrån resultatet i den teorilösa analysen då de bedömdes kunna bidra med intressanta 

vinklar till den andra analysen. Givetvis hade andra val av metoder och teorier kunnat innebära 

ett annat resultat genom exempelvis ändrat fokus på intervjuerna och att studien skulle ha färgats 

av andra teorier. Samtidigt tror jag, om syfte och frågeställningar i kombination med 

intervjuguiden (se bilaga 2) ändå skulle varit samma eller liknande, att det inte hade blivit så 

väldigt stora skillnader i de slutsatser som framkommit även om de kanske framställts utifrån 

andra vinklar. 

 Intervjuer visade sig vara ett bra val för denna studie då det gav deltagarna möjlighet att 

berätta med egna ord men ändå kopplat till studiens syfte. Intervjuerna skulle ha kunnat se 

annorlunda ut, dels om jag inte varit ensam intervjuare, dels om jag inte setts som kopplad till 

socialsekreterare på något sätt. Kanske hade det gett ett mer socialtjänstkritiskt resultat om jag 

inte presenterat mig som socionomstudent. Vissa av intervjupersonerna var jag något bekant med 

sedan tidigare, även detta kan eventuellt ha påverkat dem att vara mer positiva i sin beskrivning 

av den hjälp de fått. 

 Urvalet av intervjupersoner är baserat på de kriterier jag presenterat i metodkapitlet och 

utifrån det fick jag tag på precis fem personer. Dessa personer har alla varit villiga att berätta om 

hur de haft det och min upplevelse är att de hade generellt sett positiva upplevelser. Kanske hade 

resultatet varit ännu mer intressant om deltagarna innefattade personer som inte var nöjda över att 

ha blivit placerade eller som varit placerade i yngre år men sedan flyttat tillbaka 

ursprungsfamiljen igen. Intervjupersonernas berättelser kan även ha påverkats av anledningarna 

till deras placering, om de varit placerade enligt SoL eller LVU och på grund av miljön i familjen 

eller eget beteende. Detta är inget jag gått djupare in på i denna studie men det kan ha varit en 

påverkansfaktor. 

 Jag valde att analysera materialet med hjälp av innehållsanalys. Andra alternativ skulle 

kunna varit exempelvis diskursanalys eller fenomenologisk analys men jag bedömde att 

innehållsanalys passade bäst utifrån studiens syfte. Jag ville att deltagarnas ord och perspektiv 

skulle ta stor plats i studien och jag upplevde att innehållsanalys och en induktiv ansats skulle 

underlätta detta. 

 Teorier som varit påtänkta till denna studie är bland annat KASAM, empowerment och olika 

teorier om delaktighet. Dessa hade troligtvis bidragit med intressanta aspekter men 
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barndomssociologi och handlingsutrymme valdes ändå ut dels då jag tycker att det är intressanta 

perspektiv, dels eftersom de stämde väl in på resultatet från den teorilösa analysen. 

 En aspekt som är svår att själv se är vilken påverkan jag själv har haft på denna studie 

eftersom jag varit den som formulerat syfte, frågeställningar och intervjuguide, haft intervjuerna 

där jag har kunnat styra till stor del vad vi pratar om och sedan kodat, analyserat och tolkat det 

insamlade materialet. Hur mycket man än försöker att vara objektiv och öppen med ”tömd 

hjärna” så är det ju omöjligt att fullständigt åstadkomma detta. Jag har gjort mitt bästa utifrån min 

förmåga att inte läsa in vad jag själv vill se eller höra i resultatet och jag hoppas att jag har 

lyckats hålla mig professionell. 

 

6.4 Implikationer för socialt arbete som forskningsområde och praktikfält  

Det finns uppenbarligen en del forskning på familjehemsområdet och inte minst om vikten av 

barns delaktighet. Samtidigt tänker jag att det generellt behövs mer forskning där barns röster och 

perspektiv kommer fram och detta är inte en så lätt uppgift att lyckas med, dels eftersom etiska 

aspekter kan försvåra forskning direkt inriktad på barn, dels för att barn som grupp själva inte 

genomför forskning utan får förlita sig på att vuxenvärlden gör det. I denna studie har jag försökt 

plocka upp barns perspektiv men det skulle givetvis kunna göras ännu tydligare om yngre barn 

som fortfarande bor i familjehem intervjuades om deras upplevelser. Detta ansåg jag dock inte 

mig själv vara utrustad att genomföra på ett etiskt försvarbart sätt. Det skulle även, utöver yngre 

barn, vara intressant att ställa liknande frågor till socialsekreterare, familjehemsföräldrar och 

biologiska föräldrar för att bredda perspektivet ytterligare. Ett område som verkar behöva mer 

forskning och fungerande metoder är gällande när placeringarna avslutas och ungdomarna ska ut 

i vuxenvärlden, i vissa fall lämnade helt ensamma. Det samma gäller frågor kring när det är 

lämpligt att familjehemsföräldrarna adopterar barnen och hur detta kan göras på ett sätt som 

respekterar alla involverade parter utan att tappa barnperspektivet. 

 För att det ska bli någon verklighet av den forskning som genomförs inom detta område 

behöver det finnas sätt att tillämpa tankarna i det sociala arbetet. Förutom att få kunskap om vad 

forskningen säger om att få med barns röster i beslutsprocessen visar även denna studie, i 

kombination med tidigare forskning, att det behövs större organisatoriska förändringar. 

Genomgående i studien framkommer det att socialsekreterarna har ett svårt jobb med stort ansvar 

och att de behöver utrymme för att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Det vill säga, för att kunna 

ta tillvara på och verkställa den kunskap som finns idag om barns delaktighet krävs förutom 

villighet att ta till sig den kunskapen även förändringar på högre nivå när det gäller pengar och 

politik.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Informationsbrev 

Vissa förutsättningar har förändrats i studien sedan brevet skickades så all information stämmer 

inte längre. 

 

Informationsbrev till dig som ska bli intervjuad om din uppfattning 

om socialtjänstens hjälp i samband med din placering i familjehem 

  

(familjehem = fosterhem) 

  

Jag heter Josefine Larsson och är socionomstudent på Uppsala universitet. Jag ska nu skriva mitt 

examensarbete (c-uppsats) där jag vill undersöka uppfattningar som finns om socialtjänstens 

hjälp och stöd kopplat till familjehemsplaceringar. Jag är intresserad av både positiva och 

negativa erfarenheter och tänker mig att du och de andra intervjupersonerna får berätta med egna 

ord utifrån de frågor som jag förberett. 

  

Min studie heter Socialtjänstens hjälp och stöd till familjehemsplacerade barn - Intervjuer 

med fem vuxna personer som varit familjehemsplacerade under sin barndom. Mina önskemål för 

dig som intervjuperson är att du har varit placerad i familjehem en längre tid (gärna under minst 

tre år) och att placeringen numera är avslutad. Jag kommer av etiska skäl inte intervjua barn så 18 

år är minimum men jag ser gärna att du är ung så att erfarenheterna ligger ganska nära i tiden. 

Intervjuerna kommer att hållas i eller i närheten av Uppsala så du behöver kunna ta dig dit. 

Intervjuerna kommer genomföras av mig och med en intervjuperson i taget. De kommer vara i ca 

45 minuter och kommer att spelas in för att jag inte ska bli distraherad av att anteckna. 

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst utan särskild förklaring avbryta din 

medverkan. Inspelningen och anteckningar kommer att förvaras så att endast jag och min 

handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras (vilket 

betyder att jag ändrar/tar bort ditt namn och annan information som kan avslöja vem du är). Du 

kommer i samband med intervjun att få skriva på ett samtycke som innebär att du ger mig 

tillåtelse att använda mig av de svar du ger under intervjun i min uppsats. Du kan som sagt när 

som helst avbryta din medverkan, även fast du skrivit under detta samtycke. 
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Om du undrar något eller vill ha mer information så kan du kontakta mig eller min handledare. 

Med vänliga hälsningar 

 

Josefine Larsson Handledare: Hedvig Ekerwald 

Socionomstudent Telefon: --- 

Telefon: --- Mail: --- 

Mail: --- 

 

8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide  

Påminnelser till mig: 

❏ Telefonen fulladdad. Flygplansläge på telefonen. Kolla noggrant så inspelningen är igång. 

❏ Ställ uppföljande frågor - ex. vad betyder det, kan du förklara? 

❏ Sammanfatta ibland utan att dra slutsatser 

  

Intro 

Småprata lite för att få intervjupersonen att slappna av. Presentera mig själv och studien (ex. 

syftet). Klargör att jag med familjehem menar det samma som fosterhem. 

  

Kommer ta ca 45 min och jag spelar in på min telefon för att inte bli distraherad av att anteckna 

medan vi pratar. Jag kommer sen efter intervjun lyssna igenom intervjun, skriva ner den och 

använda svaren i min uppsats. Bara jag och min handledare kommer ha tillgång till materialet. 

Ditt namn och andra personuppgifter som skulle kunna avslöja vem du är kommer att ändras eller 

tas bort så att du inte ska kunna identifieras. 

Frivillighet & samtycke. Avbryta när som helst utan förklaring. Hoppa över frågor du inte vill 

svara på, utan förklaring. 

Om du känner att du vill ta en paus vid något tillfälle är det självklart helt okej. 

  

Fråga om upplägget känns okej. 

Har du några frågor innan vi börjar? 
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Inledande frågor 

●    Ålder? Kön? 

●    Hur gammal var du när du blev placerad i familjehem? 

○    Flera olika tillfällen? 

●    Bodde du i en och samma familj eller olika? Berätta... 

●    Hur länge bodde du i familjehem? 

●    Hur gammal var du när placeringen avslutades? 

  

Tema 1 Att placeras 

●    Kan du berätta om hur det var när du fick reda på att du skulle få bo i familjehem? 

○    Förstod du var för du skulle bo i familjehem? Berätta... 

○    Förstod du vad det innebar att bo i familjehem? Berätta... 

○    Var det någon som förklarade saker för dig? 

○    Fick du komma med önskemål? (ex. önska var du skulle bo, skola m.m.) 

■    Ville du ge egna önskemål? 

○    Om du var för ung, har du fått detta förlopp berättat för dig i efterhand? 

●    Var det hos en familj du kände sedan innan, t.ex. en släkting eller hos en okänd familj? 

  

Tema 2 Kontakt med socialtjänsten 

●    Minns du den/de socialsekreterare du haft mest kontakt med? Berätta… 

○    Hade du samma under en lång tid eller byttes det ofta? Berätta… 

○    Hade du en egen kontakt som var specifikt din egen och inte hela familjens? 

(barnhandläggare) 

●    Hur höll socialtjänsten kontakt med dig? Hur ofta? 

○    Hur brukade mötena/samtalen gå till? 

●    Var det något du uppskattade som socialtjänsten hjälpte dig med? 

●    Var det något du hade velat ha hjälp med från socialtjänsten som du inte fick? 

●    Kände du dig delaktig i planeringen som gjordes för dig? 

○    Fick du bli mer och mer delaktig när du blev äldre? 

●    Kände du att du blev lyssnad på? 

○    Fick berätta, ställa frågor, få svar på frågor, få saker förklarade 

●    Tyckte du att socialtjänsten gjorde det som var bäst för dig? 

●    Var socialtjänsten involverad när det gällde din skolgång? På vilket sätt? 

●    Var det någon från socialtjänsten som du tyckte extra mycket/litet om? Varför? 
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●    Var vände du dig om du ville prata med någon om något särskilt? 

○    Jobbiga men även om vardagliga saker, skolgång ex. 

  

Tema 3 Kontakt med ursprungsfamiljen 

●    Berätta lite om din ursprungsfamilj 

○    Har du några syskon/halvsyskon? 

○    Mamma/pappa/styvföräldrar? 

○    Andra ”viktiga” släktingar? 

●    Hur mycket kontakt hade du med dem under tiden du bodde i familjehem? 

○    Hur höll ni kontakt? 

  

Tema 4 Avsluta placering 

●    Är din placering avslutad? Av vilken anledning/på vilket sätt? 

○    Ex. myndig, återförening, vårdnadsöverflyttning, adoption 

●    Hur såg planeringen ut för avslutet av din planering? 

○    Blev du förberedd? 

○    Fick du vara med och bestämma? 

●    Har socialtjänsten följt upp med dig efter placeringen? 

  

Tema 5 Nutid 

●    Nu när du ser tillbaka på den tiden, ser du det som något positiv, negativ eller neutralt att 

du blev familjehemsplacerad? Såg du det så då också eller tyckte du annorlunda där och 

då? 

●    Något de insett om sin tid som familjehemsplacerad nu i vuxen ålder? Eventuellt när de 

fått egna barn? Eller i relation till andras barn? 

●    Vad är din bild av socialtjänsten idag? 

●    Vad skulle du vilja ge för tips nu till socialsekreterare som jobbar med dessa saker? 

●    Har du fått tillfälle att prata om dessa saker med någon annan tidigare? 

  

Avslutning 

●    Är det något du tycker jag har glömt att fråga dig om som du vill berätta om? 

○    De områden vi har pratat om är framför allt: hur det var att bli placerad, kontakten 

med socialtjänsten, kontakt med ursprungsfamiljen, avslutet på placeringen och 

hur du ser på allt detta nu i vuxen ålder 
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Outro 

Stäng av inspelningen. Kolla hur det känns för intervjupersonen. Lämna kontaktuppgifter till 

samtalskontakter om hen skulle vilja prata med någon om eventuella känslor som kommit upp. 

 

Egna anteckningar 

Exempelvis om miljön eller andra saker som kan ha påverkat intervjun. 

 

Tips på samtalskontakter 

●    Nationella hjälplinjen 020-22 00 60 (Öppet 13-22 alla dagar) 

●    Finns även flertalet Facebook-grupper inriktade just på familjehemsplaceringar 


