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Abstrakt 
 
Samhället som förälder. Socialtjänstens arbete med familjehemsplacerade barn 
 

Anneli Johansson 
 

Socialtjänsten har ett ansvar för att se till att familjehemsplacerade barn får en trygg och bra 

uppväxt. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse och en ökad kunskap kring hur väl 

socialtjänsten tar det ansvaret. Enligt tidigare forskning finns en del brister i familjehemsvår-

den. 

 

För att ge en bild av socialtjänstens uppföljningsarbete med familjehemsplacerade barn har 

jag använt en kvalitativ intervjumetod och intervjuat familjehemsföräldrar och social-

sekreterare kring tolv familjehemsplacerade barn. 

 

Några resultat är att socialtjänsten vanligtvis föjer upp placeringarna två gånger om året med 

hembesök där man pratar med barnet, att man i liten utsträckning använder någon strukturerad 

metod vid uppföljningen, att socialtjänsten oftast arbetar aktivt med barnets kontakt med de 

biologiska föräldrarna samt att socialtjänsten oftast har upprättat vårdplaner kring barnen. Det 

finns många faktorer som påverkar arbetet. Några av dem är barnets behov, tilltro till familje-

hemmet, intressekonflikter, socialtjänstens organisation, ekonomiska resurser och personliga 

egenskaper hos socialsekreterarna. 

 

Resultaten har jämförts med tidigare forskning och analyserats utifrån systemteori och rollteo-

ri. En slutsats är att det trots förändringar i lagstiftningen, där barnperspektivet blivit starkare, 

är svårt att förändra socialtjänstsystemet och anta en stark roll som barnets företrädare. 

 

 

Sökord: Familjehem, social barnavård, familjehemsvård, fosterhem, fosterbarn och foster 

home care. 
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ANNELI JOHANSSON  SAMHÄLLET SOM FÖRÄLDER 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Att vara barn är en utsatt position i samhället. Man har inte samma möjligheter som en vuxen 

att uttrycka sin vilja och sina behov. Barn behöver därmed någon som företräder dem och ser 

till deras bästa. Det är barnets vårdnadshavare som ska vara dessa företrädare. När det gäller 

familjehemsplacerade barn kan deras vårdnadshavare, föräldrarna, av någon anledning inte 

vara deras företrädare, utan då stiger samhället in i deras ställe. Att skiljas från sina biologiska 

föräldrar är ett drastiskt ingrepp i ett barns liv, även om det ibland är nödvändigt för barnets 

skull. Ur ett systemteoretiskt perspektiv blir socialtjänsten en del i det system som skapas, till-

sammans med familjehemmet, de biologiska föräldrarna och barnet själv. Ur ett rollteoretiskt 

perspektiv kan man säga att socialtjänsten får ett uppdrag att, i första hand, anta rollen som 

barnets företrädare. Dessa teorier kommer att beskrivas och användas som analysverktyg se-

nare i uppsatsen. Socialtjänsten har en ansvarsfylld uppgift att ge familje-hemsplacerade barn 

så bra uppväxtmöjligheter som möjligt. Många undersökningar visar dock att socialtjänsten 

brister i sitt ansvar att följa upp barn som är placerade i familjehem. 

Ca 10 600 barn och unga var den 1 november 2003 placerade i familjehem. Det motsvarar ca 

70 % av alla barn som är omhändertagna frivilligt, enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller 

tvångsplacerade enligt Lagen (2001:853) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Övri-

ga 30 % är placerade i hvb-hem (hem för vård och boende) eller institutioner. 

(www.sos.se/FULLTEXT/44/2004-44-9/sammanfattning.htm, läst 2004-11-25). Det finns 

barn som omhändertas på grund av brister i hemmiljön, sk miljöfall, och det finns barn som 

omhändertas på grund av sitt eget beteende, sk beteendefall. Jag har i denna uppsats valt att 

undersöka socialtjänstens arbete med barn, som på grund av brister i sin ursprungliga hemmil-

jö, placerats i familjehem. 

Diskussioner och idéer om hur barns rättigheter kan tas tillvara på bästa sätt har framträtt tyd-

ligare på senare år. FNs barnkonvention kom 1990. Den har ratificerats av Sverige och påver-

kat svensk lagstiftning att anta ett starkare barnperspektiv. Det har inneburit ett större krav på 

socialtjänsten att ta reda på barns behov och vad som är bäst för barnet. Men har detta gett 

något resultat och förändrat hur socialtjänsten följer upp placeringar av barn i familjehem, hur 

de arbetar med barnens kontakt med sin biologiska familj och hur planeringen ser ut för dessa 

barn? 
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Anledningen till att jag valt att undersöka socialtjänstens arbete med, utifrån hemmiljöns bris-

ter, familjehemsplacerade barn är att det saknas kunskaper om vad socialtjänsten gör för dessa 

barn och hur man arbetar med att se till att deras uppväxt blir så bra som möjligt. Det är ju när 

en placering inletts som det egentliga arbetet med barnen börjar. Socialtjänsten ska se till att 

de får det bättre än de haft det, eftersom det är på grund av att de inte fått tillräcklig omsorg i 

sitt ursprungshem som de är placerade i familjehem. Det saknas också i hög utsträckning kun-

skap om vilka faktorer som påverkar arbetet med familjehemsplacerade barn. 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad kunskap och en ökad förståelse kring socialtjäns-

tens arbete med barn som är placerade i familjehem. Jag vill ta reda på hur väl socialtjänsten i 

några fall tar sitt ansvar för uppföljning, kontakt med den biologiska familjen och planering 

kring familjehemsplacerade barn samt vilka faktorer som, enligt intervju-personerna, påverkar 

hur väl ansvaret tas. För att ge en bild av detta har jag velat ta reda på hur man från dels famil-

jehems dels socialsekreterares sida beskriver och upplever social-tjänstens uppföljningsarbete 

med barn i familjehem. 

För att uppnå ovanstående syfte har jag formulerat följande frågeställningar; 

• På vilket sätt följer socialtjänsten, enligt familjehem och socialsekreterare, upp 

placeringar av barn i familjehem och vilka faktorer, anser familjehem och soci-

alsekreterare, påverkar uppföljningssättet? 

• Hur tillgodoses, enligt familjehem och socialsekreterare, barnets behov av kon-

takt med den biologiska familjen och hemmiljön och vilka faktorer, anser svars-

personerna, påverkar hur behovet tillgodoses? 

• Vilken planering finns, enligt familjehem och socialsekreterare, för familje-

hemsplacerade barn och vilka faktorer, anser svarspersonerna, påverkas plane-

ringen av? 

Uppsatsens fokus är på socialtjänstens arbete som direkt berör barnet i familjehemmet. Hur 

stödet till familjehemmen ser ut, hur rekrytering och kontroll av familjehemmen ser ut och hur 

man arbetar med de biologiska föräldrarna är frågor som självklart också påverkar det familje-

hemsplacerade barnets situation. Jag har dock valt att inte ta upp dessa frågeställningar. Jag har 

valt att enbart undersöka socialtjänstens arbete med barn som placerats i familjehem i åldern 0-

12 år, på grund av brister i den ursprungliga hemmiljön, och som varit placerade under minst 

ett års tid. Jag har därmed valt bort beteendefallen. 
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1.3 Förförståelse 
Under utbildningens gång har vi upprepade gånger läst och diskuterat kring brister i det socia-

la barnavårdsarbetet. Det är kanske framförallt kring barnavårdsutredningar och vad som lig-

ger till grund för ett omhändertagande av barn som kurslitteratur och föreläsningar kretsat. 

Det som framkommit har varit att dokumentationen har varit bristande, man har i liten ut-

sträckning lyssnat på barnets röst och barnets bästa har varit svårt att uppnå. Utifrån detta var 

min farhåga att det kanske fanns en hel del övrigt att önska även när det gäller arbetet med 

barn efter en placering. Jag har dock haft ambitionen att bortse från denna dystra förförståelse 

i genomförandet av min undersökning och inte låta mina frågeställningar färgas av den, utan 

vara öppen för intervjupersonernas erfarenheter. 

1.4 Lagstiftning och riktlinjer 
Riksdagen fastställer mål för olika politikområden i samband med beslut om statsbudgeten. 

Målet för politikområdet barn är att barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden. 

Riksdagens revisorer (2001) tolkar utifrån lagstiftningen och förarbetena målet för familje-

hemsvården på följande sätt. Genom att normalisera uppväxtvillkoren och kompensera för 

tidigare brister ska familjehemsvården resultera i att barnen mår bra och utvecklas positivt. En 

förutsättning för att barnen ska kunna må bra och utvecklas positivt är att familjehemsvården 

är stabil och trygg, att socialtjänsten strävar efter återförening mellan barn och biologiska för-

äldrar och att barnen får extra stöd, t ex barnpsykiatri, vid behov. 

Socialtjänstens arbete med familjehemsplacerade barn regleras främst av Socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, Lagen (2001:853) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och 

Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. I den sk portalparagrafen i SoL betonas att gällan-

de åtgärder som rör barn ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa (1 kap. 2§ SoL). Social-

tjänstens ansvar för att familjehemsplacerade barn får god vård och att den utformas så att den 

främjar kontakt med anhöriga beskrivs i 6 kap. 1§ SoL. Socialtjänstens ansvar för att um-

gänget med anhöriga tillgodoses beskrivs också i 14§ LVU. 

Socialtjänstens uppföljning av familjehemsvården regleras i 5 kap. 1b§ SoF. Där beskrivs att 

socialnämnden noga ska följa vården genom personliga besök i familjehemmet, enskilda sam-

tal med barnet, med familjehemsföräldrarna och med de biologiska föräldrarna. Uppföljningen 

ska omfatta barnets hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång och relationer med närståen-

de. 
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Överväganden om vårdens fortgående och överflyttning av vårdnaden regleras i 13§ LVU 

(2003:406) och 6 kap. 8§ SoL (2003:407). Socialnämnden ska minst var sjätte månad över-

väga om vården ska fortgå. När barnet varit placerat i samma familjehem i tre år ska social-

nämnden ta ställning till om vårdnaden av barnet ska flyttas över till familjehemmet. 

Bestämmelser om vårdplan regleras i 11 kap. 3§ SoL och 5 kap. 1a§ SoF (2003:304). En vård-

plan ska upprättas och den ska beskriva de insatser som behövs, hur umgänget med närstående 

ska ordnas, målet med vården och barnets och vårdnadshavarnas syn på vården. 

 

2. Tidigare forskning 
Det finns en hel del svensk och utländsk forskning om socialtjänstens arbete med familje-

hemsplacerade barn. Det finns också en del studier kring villkoren för den svenska social-

tjänstens arbete. Merparten av den forskning jag hittat i ämnet är i första hand empirisk, i den 

mening att det inte finns någon analys utifrån något teoretiskt perspektiv. Vissa delar av den 

tidigare forskningen är av kvantitativ art, då man använt enkäter av olika slag, men det finns 

även undersökningar som gjorts via kvalitativ intervjumetod. Inledningsvis beskriver jag två 

försöksprojekt för uppföljning av barn i familjehem och sedan redovisar jag de forsknings-

resultat jag funnit. 

2.1 Dartington och BBiC 
Dartingtonprojektet var ett försöksprojekt som prövades i ett antal kommuner i Sverige i slu-

tet av 1990-talet. Det baserades på en engelsk metod, Looking After Children System, för 

strukturerad uppföljning av barn i familjehem. Metoden innefattar bland annat ett intervju-

formulär som är åldersanpassat. Det omfattar frågor inom sju livsområden; 

1) hälsa, 2) utbildning, 3) identitet, 4) familj/relationer, 5) socialt beteende, 6) känslo- och bete-

endemässig utveckling och 7) att klara sig själv. (Bergman, 2000, s. 7-12). 

BBiC står för Barns Behov i Centrum och är en fortsättning av Dartingtonprojektet. Det är 

baserat på samma livsområden som Dartington och har också ett speciellt åldersanpassat frå-

geformulär. Projektet omfattar sju svenska kommuner. Det har pågått i fyra år och ska utvär-

deras och sannolikt spridas till andra kommuner i Sverige under 2005. Målet med BBiC är att 

få ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning. Projektet förväntas ge svar på frå-

gan om samhället klarar av att ge barnet samma vård som det kan förväntas få av föräldrar när 

barnen bor hemma. (www.sos.se/socialtj/bbic/bbicnytt.htm, läst 2004-12-15).  
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2.2 Forskningsresultat 
Nedan redovisas svensk och utlänsk forskning om uppföljningssätt, kontakt med den biolo-

giska familjen och planering. Avslutningsvis i avsnittet redovisas också något om vad forsk-

ningen funnit om vilka faktorer som påverkar socialtjänstens arbete med barn i familjehem.  

2.2.1 Uppföljningssätt 

Uppföljningen av barn i samhällsvård har stora brister, visar en nationell kartläggning som 

Riksdagens revisorer genomfört. Barn som placeras i familjehem är mycket utsatta och insy-

nen i hur de har det är mycket dålig. Många familjehemsplacerade barn får färre än två besök 

per år av sin socialsekreterare. Det framgår ofta inte i akter om man alls talat med barnet un-

der placeringen. (Riksdagens revisorer, 2001, s. 27, 32, 86). Det vanligaste sättet kommuner 

följer upp placeringar är genom information från familjehemsföräldrarna fram-kommer i en 

svensk forskningsöversikt (Vinnerljung, 1996, s. 154). Det är vanligare att socialsekreterare 

pratar enskilt med äldre barn än med yngre, visar en undersökning av socialtjänstens arbete i 

Stockholm (Sundell & Thunell, 1997, s. 12.). 

Egelund & Hestbæk (2003) har gjort en omfattande forskningsöversikt över dansk, brittisk 

och nordisk familjevårdsforskning. Danska och brittiska undersökningar visar att social-

arbetare inte följer upp placerade barns skolgång i någon större utsträckning. Barnen har pro-

blem både med inlärning och socialt. Placerade barn har också, jämfört med andra barn, fler 

psykiska problem och mer konfliktfyllda relationer till andra människor. (Egelund & Hest-

bæk, 2003, s. 130-131, 322). Även Riksdagens revisorers svenska kartläggning visar att fa-

miljehemsplacerade barns skolgång fungerar dåligt. (Riksdagens revisorer, 2001, s. 80). 

Många kommuner har instruktioner som beskriver hur uppföljningsbesök ska genomföras. 

Socialtjänsten använder dock sällan någon strukturerad metod för att följa upp barnets utveck-

ling. (www.sos.se/fulltext/111/2003-111-1/Kap.4.htm.). Länsstyrelserna har gjort en kart-

läggning där 118 socialtjänstenheter har tillfrågats om uppföljning av placerade barn. 2/3 av 

enheterna ansåg att de regelbundet följer upp och dokumenterar barnets kontakt med föräld-

rar. För utbildningsresultat var siffran 1/3 och för barnets hälsa 1/4. Två av tre enheter sade 

sig känna till Dartington och/eller BBiC men bara 8 av de 118 enheterna använde helt eller 

delvis någon av metoderna i sitt uppföljningsarbete. (Riksdagens revisorer, 2001, s. 65). Bar-

nets behov och utveckling beskrivs sällan i akten. Dokumentationen har dock blivit bättre på 

senare år, visar den nationella kartläggningen. (a.a, s. 32). Dartingtonprojektets resultat visar 

att intervjuformuläret fungerat som ett bra hjälpmedel för att prata med barnen och få viktig 
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information om deras situation. Projektet visar också att familjehemsplacerade barns hälsa var 

ett av socialtjänsten relativt ouppmärksammat område. (Bergman, 2000, s. 7). 

2.2.2 Kontakt med biologisk familj/hemmiljö 

Under 1990-talet har arbetsmetoder där familjen och nätverket är i fokus blivit vanligare. 

(Lundström, 2000, s. 40). Närhetsprincipen, att barn bör placeras i närheten av sitt ursprungs-

hem, tillgodoses väl när det gäller barn som är placerade i familjehem, visar en nationell kart-

läggning (Riksdagens Revisorer, 2001, s. 35). Om närhetsprincipen inte tillgodoses försvåras 

umgänget under placeringen och en eventuell återförening. (Nilsson, 1997, s. 17). 

Den rådande uppfattningen är att barnets utveckling gynnas av att kontakt med den biologiska 

familjen bibehålls under en placering. Egelund och Hestbæk diskuterar i sin bok dock att det 

inte finns tillräckligt med forskning som belägger att det är gynnsamt för placerade barn att ha 

kontakt med sina biologiska föräldrar (Egelund & Hestbæk, 2003, s. 196). De visar dock på 

att barnet har många tankar om föräldrarna under placeringen. Även om banden till föräldrar-

na är övervägande negativa är de ändå starka. Då barnet har kontakt med sina biologiska för-

äldrar får det en realistisk bild av dem och är inte utlämnad åt sina egna fantasier och eventu-

ella idealiseringar av dem. Många placeringar är inte så långa och då blir återföreningen lätta-

re om kontakten behållits. Kontakt med den biologiska familjen ger barnet en känsla av kon-

tinuitet i livet. (a.a, s.164). Goda och kontinuerliga relationer till syskon, kamrater och andra 

närstående är också viktiga för placerade barn, visar svensk forskning (Andersson & Hollan-

der, 1996, s. 89).  

Det finns motstridiga forskningsresultat kring huruvida barn i familjehem har kvar kontakten 

med sina biologiska föräldrar. Riksdagens revisorers nationella kartläggning visar att de flesta 

barn har kvar kontakten med sina biologiska föräldrar under sin tid i familjehem. (Riksdagens 

revisorer, 2001, s. 33). En studie av Höjer rörande 594 familjehemsplacerade barn (2001, s. 

164 ff) visar dock att relativt många inte träffar sina biologiska föräldrar. 19,8 % träffade ald-

rig sin mamma och 46,2 % träffade aldrig sin pappa. Kontakt kan finnas via brev eller telefon 

medger författaren. De som mister kontakten med de biologiska föräldrarna är framför allt 

långtidsplacerade barn och/eller barn som var små vid placeringen (Egelund & Hestbæk, 

2003, s.171). Många barn i familjehem upplever problem med familjetillhörighet och bristan-

de kontakt med ursprungsfamiljen, visar Dartingtonprojektet (Bergman, 2000, s. 7). 
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2.2.3 Planering 

Forskning visar att det ofta saknas planering kring barnets vård i familjehem. Vårdplaner sak-

nas i stor utsträckning, visar Riksdagens revisorers svenska kartläggning. I nyare placeringar 

är det dock vanligare att vårdplaner finns upprättade. (Riksdagens revisorer, 2001, s.32-34). 

En studie av ett antal svenska kommuner visar att i 64 av 89 placeringar har social-tjänsten 

inga ambitioner utöver placeringen att arbeta med barnet. (Börjesson & Håkansson, 1990, s. 

98). Familjehemsplacerade barn har sällan någon särskild socialsekreterare som bara ser till 

barnets behov, utan socialsekreterare har oftast föräldrarnas och ibland också familjehemmets 

behov att ta hänsyn till. (Andersson, 1995, s. 199). 

I Sundell & Thunells (1997, s. 77) undersökning av socialtjänsten i Stockholm framkommer 

att bara hälften av de 30 familjehemmen var nöjda med samarbetet med socialtjänsten. Famil-

jehemmen saknade information kring barnets situation och efterfrågade mer engage-mang 

från socialsekreteraren. Familjehemmen upplevde också att de inte fick gehör för sina bedöm-

ningar av barnens behov. 

2.2.4 Påverkande faktorer 

Forskningen har funnit en del faktorer som påverkar hur socialtjänsten arbetar med familje-

hemsplacerade barn. Forskning visar på organisatoriska faktorer. Det är svårt att för-ändra det 

sociala barnavårdsarbetet, trots omorganisationer och metodutveckling. Det sociala arbetet 

fokuserar mest på åtgärder och mindre på förändring eller behandling. (Lundström, 2000, s. 

28). En brittisk undersökning visar att socialarbetare har en press på sig att handla, vilket gör 

att de inte sätter sig in i barnets situation tillräckligt. För barnet blir konsekvensen en känsla 

av maktlöshet.(Egelund & Hestbæk, 2003, s. 289). 

Socialarbetares förhållningssätt och insatser betyder mycket för hur kontakten mellan barn 

och biologiska föräldrar ser ut under placeringstiden, visar bl a en svensk forskningsöversikt, 

(Vinnerljung, 1996, s. 77, Andersson, 1995, s. 135) och vid en eventuell återförening (Nils-

son, 1997, s. 18). Det kan finnas hinder i socialarbetares strävan att främja kontakten med den 

biologiska familjen. Föräldrarnas problematik kan vara så omfattande att socialsekretararna 

inte känner sig kompetenta nog att arbeta för att få till en kontakt. Kontakten med den biolo-

giska familjen är inte alltid en del av vårdplanen, vilket gör kontaktskapandet svårt ur ett or-

ganisatoriskt perspektiv. Forskningen visar på en ökad medvetenhet om vikten av kontakt 

men resurser, attityder och administrativa faktorer kan hindra arbetet. (Egelund & Hestbæk, 

2003, s. 195). 
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Översyn av organisationen, arbetsrutiner och bättre stöd från politiker och chefer bedöms av 

Dartingtonprojektets försökspersoner vara nödvändigt för att kunna tillämpa det nya arbetssät-

tet. En organisation av socialtjänsten där samma socialsekreterare har ansvar för stöd till både 

barnet och till familjehemmet har visat sig vara problematisk när barnets och familjehemmets 

behov inte varit desamma. I den situationen har det varit svårt att värna barnets intressen, då 

de har svårt att göra sin röst hörd. (Bergman, 2000, s. 8). 

Brister i utredningsarbete har analyserats utifrån kognitivt och socialpsykologiskt perspektiv. 

Utifrån kognitiv teori pekar man på minnets funktion och hur socialsekreteraren utgår från sin 

inledande förståelse av situationen och samlar information som stöder den och bortser från 

motsägande information. Socialpsykologiska förklaringar är att socialpolitiska värderingar 

och den allmänna debatten påverkar socialsekretararens arbete liksom arbetsplatskulturen. 

(Hessle, Stenström, Sundell & Wåhlander, 1996, s. 142-145, Sundell & Egelund, 2001, s. 35, 

139, 163). Ur ett organisatoriskt perspektiv finns undersökningar som visar att arbets-

ledningen påverkar kvalitén på arbetet med barnavårdsärenden. (Sundell & Egelund, 2001, s. 

149). Upplevelsen av hög arbetsbelastning påverkar också arbetet. (Sundell & Egelund, 2001, 

s. 151, Oxenstierna, 1997, s. 140). 

2.3 Sammanfattning tidigare forskning 
Forskning visar tecken på att socialtjänsten brister i att besöka barnet regelbundet och att tala 

enskilt med barnet. Forskningen visar tydliga tendenser på att familjehemsplacerade barn har 

problem i skolan och att socialtjänsten är dålig på att följa upp deras skolgång. Någon struktu-

rerad metod för uppföljning verkar sällan användas. Forskning pekar dock på positiva resultat 

i den mening att socialtjänsten vid användandet av strukturerade metoder fått viktig informa-

tion kring barnen. 

En del undersökningar visar på positiva effekter av bibehållen kontakt med de biologiska för-

äldrarna, men det finns inte tillräckligt mycket för att det ska anses som belagt. Barn som varit 

placerade länge och som var små när de placerades mister ofta kontakten med sina biologiska 

föräldrar visar forskning. Vårdplaner saknas ofta men är vanligare förekommande i ärenden 

på senare år. Studier pekar på att många familjehem saknat information kring barnen när de 

placerades och att de också saknar engagemang från socialsekreterarna.  

Socialtjänsten är ofta organiserad så att samma socialsekreterare har ansvar för både barnet, 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna, vilket, enligt forskning, har visat sig vara pro-
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blematiskt. Undersökningar pekar på att socialarbetares förhållningssätt påverkar arbetet lik-

som arbetsledningen och upplevelsen av hög arbetsbelastning. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs de två teoretiska perspektiv som senare i uppsatsen ska användas som 

utgångspunkter för att analysera empirin. En anknytning till den kommande empirin görs även. 

3.1 Systemteori 
Inom systemteorin skapas innebörder genom sociala sammanhang och kommunikationen är i 

fokus. Alla organismer är system, som innehåller subsystem, och som ingår i större system. 

Inom ett system utväxlas mer energi än över gränserna till andra system. System kan vara mer 

eller mindre öppna eller slutna. Slutna system har inget utbyte av energi över gränserna. I 

öppna system passerar energin fritt över gränserna. Den energi/kommunikation som kommer 

in i systemet kallas inflöde. Genomflöde är hur energin påverkar eller används i systemet. Ut-

flödet är de effekter energin som passerat systemet har på omgivningen. Återkopplingsslingor 

är den information och energi som når systemet som en följd av att dess utflöde påverkat om-

givningen, d v s resultatet av utflödet. (Payne, 1997/2002, s. 193-194). 

Ett system kan vara icke-summativt, vilket innebär att helheten är mer än summan av dess de-

lar, t ex att två aktörer i ett system samspelar och skapar extra energi, synergi, istället för att 

vara två aktörer med bara sin egen energi. Ömsesidighet är en uppfattning att om en del av 

systemet förändras leder det till att alla delar förändras. (Payne, 1997/2002, s. 194-195). 

Systemteoretiker talar om tre olika slags system som kan hjälpa individen. Det första är det 

naturliga systemet som innefattar familj, vänner, kollegor etc. Den hjälp man får från detta 

system är känslomässigt stöd, tillgivenhet, råd och information. Det andra systemet är det 

formella som avser t ex kommunala myndigheter. Det tredje hjälparsystemet är det sociala, 

samhälleliga som är t ex sjukhus, skolor och daghem. Man kan vara förhindrad att använda 

sig av dessa system av olika skäl. (Pincus & Minahan, 1973/1978, s. 14-16). Olika system kan 

hamna i konflikt med varandra. (Payne, 1997/2002, s. 198). 

I det sociala arbetet definieras fyra grundläggande system. Förändringsförmedlarsystemet av-

ser socialarbetare och deras organisation. Klientsystem är individen som söker hjälp. Måltav-

lesystem är människor som förändringsförmedlarsystemet försöker förändra för att dess mål 

ska nås. Aktionssystem är människor som förändringsförmedlarsystemet arbetar med för att 

det ska uppnå sina mål. (Payne, 1997/2002, s. 200). Syftet med socialt arbete, enligt denna 

 9



ANNELI JOHANSSON  SAMHÄLLET SOM FÖRÄLDER 

teori, är att sätta människor i förbindelse med system som förser dem med resurser och möj-

ligheter samt att se till att resurssystemen fungerar effektivt och mänskligt. (Pincus & Mina-

han, 1973/1978, s. 18). Som socialarbetare kan man anta en ombudsrelation då man är ombud 

för klientsystemet och har som mål att hjälpa dem till rätt resurser eller förändra ett systems 

sätt att fungera i förhållande till dem. (a.a, s. 111-112). 

Som socialarbetare inom socialtjänsten bestäms ens arbete dels uppifrån i form av kontroll-

system (lagar och paragrafer), dels underifrån av regler inom klientgruppen. Detta kan upple-

vas som en konflikt, att stå mellan två system. System belönar det som går i systemets rikt-

ning och bestraffar det som går emot systemet. (Öquist, 1992, s. 51). Stress, socialt tryck och 

andra påfrestningar påverkar system. (Payne, 1997/2002, s. 121). 

3.2 Rollteori 
Rollteori är en socialpsykologisk teori. Socialpsykologi behandlar idéer om hur människor 

beter sig mot varandra och därmed påverkar varandra. (Payne, 1997/2002, s. 218). Rollteorin 

handlar om människors samspel med andra och hur deras tolkningar och förväntningar bidrar 

till att de reagerar på ett visst sätt. (a.a, s. 221).  

Människor innehar olika positioner i olika sociala strukturer. Till varje position hör en roll, 

med en viss uppsättning beteenden och förväntningar. Roller måste ses i sammanhang med 

relationer. Andras uppfattningar om oss formas utifrån den roll vi har i det aktuella sociala 

sammanhanget. Andra människor reagerar på oss utifrån hur de uppfattar våra roller. Vår 

självbild påverkas av rollerna och andras uppfattningar om dem. Roller kan skapas utifrån 

våra egna eller andras förväntningar. Roller kan vara tillskrivna, utifrån något man är,  

t ex mamma, pappa, socialsekretarare. (Payne, 1997/2002, s. 222). 

Genom att inneha en viss position, t ex att vara socialsekretarare, får man tillgång till en 

rolluppsättning. Som socialsekreterare/handläggare av barnavårdsärenden förväntas man anta 

ett antal roller. Man kan förväntas vara lojal mot arbetsgivaren, trevlig arbetskamrat, barnens 

företrädare etc. (Payne, 1997/2002, s. 222). 

Rollkomplementaritet inträffar då roller, beteenden och förväntningar stämmer överens med 

varandra och med omgivningens uppfattningar. Det kan också uppstå en rollkonflikt. Man 

skiljer på två typer av rollkonflikter. Inter-rollkonflikt innebär att olika roller som en och 

samma person har inte går att förena. En intra-rollkonflikt handlar om att olika människor har 

olika uppfattningar om en och samma roll. Rollosäkerhet kan inträffa då man är osäker på vad 

en roll kräver av en. Det kan handla om att man har svårt att förena sina personliga åsikter 
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med den professionella yrkesrollen. Detta dilemma kan utmynna i en rolldistans, att man tar 

avstånd från sin roll då man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till den. (Payne, 

1997/2002, s. 223). 

3.3 Teoriernas relevans för empirin 
Systemteorin har ett helhetsperspektiv, då den utgår från att alla organismer är en del av ett 

större system och också innehåller mindre system. Detta uppfattar jag vara fruktbart för mitt 

syfte med uppsatsen. Socialtjänsten är ett system, som ingår i det större systemet kommunen, 

som i sin tur är beroende av staten, varifrån socialtjänsten fått sin makt och sina riktlinjer. So-

cialsekreterare är ett subsystem i socialtjänsten och ingår också i andra system, t ex med kli-

enter och med arbetsgruppen. Socialsekreterares arbetssituation präglas i stor utsträckning av 

samspel och relationer med andra individer, vilket jag anser gör systemteorin till ett använd-

bart analysverktyg.  

Rollteorin behandlar aspekter av olika roller som följer av en viss social position. Då jag i min 

uppsats intresserar mig för hur arbetet som socialsekreterare utförs och vad som påverkar att 

det utförs på just det sätt som det gör verkar denna teori kunna bidra med förståelse för detta. 

Som analysverktyg tillhandahåller rollteorin ett flertal begrepp som kopplar beteenden till 

faktorer i samhället. Som handläggare av barnavårdsärenden har man förväntningar från flera 

håll, inklusive från sig själv, på hur man ska agera i sin roll. Socialsekretararens yrkesroll fö-

refaller komplex och rollteorin verkar på ett fruktbart sätt kunna ge ett bidrag till förståelsen 

av den. (Payne, 1997/2002, s. 224). 

 

4. Metod  
4.1 Design 
Jag har använt en kvalitativ metod och intervjuat tre familjehemsföräldrar och sex social-

sekreterare i placeringskommunerna kring tolv barn. Jag har gjort en empirisk studie med be-

skrivande ambitioner. Metoden har jag valt utifrån mitt syfte med uppsatsen att få en ökad 

kunskap och förståelse kring hur väl socialtjänsten tar sitt ansvar för barn som är placerade i 

familjehem.  

4.2 Urval 
Jag har valt att intervjua familjehemsföräldrar och de socialsekreterare som arbetar med barn 

som är placerade i just de familjehemmen. Jag valde att intervjua familjehem och social-

sekreterare i egenskap av att de har olika positioner i förhållande till de familjehemsplacerade 

 11



ANNELI JOHANSSON  SAMHÄLLET SOM FÖRÄLDER 

barnen. Jag sökte familjehem att intervjua via en av de två familjehemsföreningar som finns. 

På det sättet fick jag tag i två familjehem. Det tredje familjehemmet fick jag tag i via en be-

kant. Alla tre familjehemsföräldrarna var personer som jag inte kände sedan tidigare. Jag val-

de sedan att intervjua socialsekreterare från placeringskommunerna för att få beskriv-ningar 

av just dessa barns situationer. Intervjupersonerna är i intervjuerna i vissa faktafrågor om hur 

verkligheten är beskaffad, informanter och i andra frågor, som handlar om deras egna tankar 

och tyckanden om socialtjänstens uppföljningsarbete, respondenter (Esiasson, Gilljan, Os-

carsson & Wängnerud, 2004, s. 253-254). 

4.3 Etiska överväganden 
Jag har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (a.a, s. 442-447). Alla intervju-

personer informerades vid första kontakten om vad undersökningen skulle handla om, att 

medverkan var frivillig men önskvärd, att allt material kommer att anonymiseras och att in-

tervjun kommer att spelas in på band, som sedan förstörs. Vid intervjutillfället, innan själva 

intervjun började, upprepade jag informationen. (Kvale, s. 107-109).  

4.4 Datainsamling 
Jag använde två mycket snarlika intervjuguider, en till familjehemmen och en till social-

sekreterarna. Båda hade en halvstrukturerad form (Kvale, s. 117). Intervjuguiderna var upp-

delade i tre teman – uppföljningssätt, kontakt med den biologiska familjen/hemmiljön och 

planering – med ett antal frågor kring varje tema. Varje tema innehöll dels frågor om hur upp-

följningen sett ut för just dessa barn, dels generella frågor, som handlade om intervjuperso-

nernas uppfattning allmänt. Jag hade individuella frågor för att få fram fallbeskrivningar och 

generella frågor för att få ett vidare perspektiv på vad som kan påverka arbetet med familje-

hemsplacerade barn. Jag valde en halvstrukturerad intervjuguide för att i intervjusituationen 

ha möjlighet att ändra ordning på frågorna och ställa följdfrågor. 

Jag kontaktade två av familjehemmen per telefon och ett via e-mail. Socialsekreterarna kon-

taktades via telefon. Jag skickade intervjuguiden till intervjupersonerna innan intervjun, så att 

de skulle ha möjlighet att tänka lite innan och att jag därmed skulle få fylligare svar. Alla in-

tervjuer spelades in på band, vilket gjorde att jag inte behövde anteckna något utan kunde ha 

full uppmärksamhet på intervjupersonerna och kunna fånga upp intressanta aspekter. Alla in-

tervjuer, utom en telefonintervju, skedde vid personliga möten. Telefonintervjun gjordes av 

praktiska skäl, då en socialsekreterare befann sig geografiskt långt bort. I en telefonintervju 
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förlorar man ju det visuella intrycket och metoden blir därmed lite skild från övriga intervjuer. 

Jag försökte dock göra intervjusituationen så lik de övriga som möjligt genom att använda en 

högtalartelefon och bandspelare.  

En intervju genomfördes i familjehemsmammans hem. Alla övriga intevjuer genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Miljön för intervjuerna var intervjupersonernas ”hemma-

plan”, vilket förhoppningsvis gjorde dem trygga. Då alla socialsekreterare intervjuades på 

sina arbetsplatser skulle man kunna tänka sig att de kanske inte var så benägna att tala om 

eventuell kritik mot den egna ledningen. Jag upplevde dock inte att någon verkade hålla inne 

med några sådana åsikter. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Jag transkriberade intervjuerna samma dag eller dagen efter då jag hade dem färskt i minnet. 

Jag spolade banden fram och tillbaka flera gånger för att få med ordagrant vad som sas. Jag 

har använt mig av meningskoncentrering (Kvale, 1997, s. 174) då jag sammanfattat intervju-

personernas utsagor. Materialet jag samlat in innehöll dels faktabetonad information, dels ut-

sagor om hur intervjupersonerna upplevt saker. Den faktabetonade informationen har gett en 

bild av hur det sett ut i de tolv fallen, t ex hur ofta socialtjänsten följt upp placeringar. När det 

gäller intervjupersonernas upplevelser kring socialtjänstens arbete med barn i familjehem har 

jag valt ut citat som belyser olika varianter. Jag har redovisat det intervju-personerna sa ut-

ifrån temana; uppföljningssätt, kontakt med biologisk familj, planering och påverkande fakto-

rer generellt. Jag har sedan beskrivit och tolkat resultatet i en analys då jag först jämfört mate-

rialet med tidigare forskning och sedan analyserat det utifrån systemteori och rollteori. 

4.6 Validitet 
De intervjupersoner jag valt innehar specifika positioner, som kan vara kopplade till en viss 

uppsättning åsikter man ”bör” ha. Som socialsekreterare har man ett ansvar för familjehems-

placerade barn att leva upp till. Då vill man sannolikt framstå som att man sköter det bra. Som 

familjehem har man ett uppdrag, där det t ex ingår att hjälpa barnet med kontakten med den 

biologiska familjen. Om man skulle ha en negativ åsikt gällande kontakten med den biologis-

ka familjen kanske man håller den för sig själv. Min upplevelse var dock att de flesta av inter-

vjupersonerna inte höll inne med kontroversiella åsikter.  

Gällande intervjupersonernas svar finns det i några fall en tidsaspekt. Placeringarna för de tre 

äldsta barnen i undersökningen har avslutats. Två placeringar avslutades för två år sedan och 

den tredje för bara ett par månader sedan. För ett barn har familjehemmet numera vårdnaden 
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sedan två år tillbaka. Undersökningssvaren kring dessa barn avser det sista året de var place-

rade. För tre av barnen avser alltså svaren hur det var för två år sedan. Då det inte rör sig om 

en alltför lång tidsrymd är min bedömning att svaren sannolikt är relativt giltiga. 

4.7 Reliabilitet 
Jag använde en halvstrukturerad intervjuguide som intervjupersonerna fick ett par dagar innan 

intervjun. Jag använde bandspelare och transkriberade noggrant i nära anslutning till inter-

vjun. Under intervjuerna försäkrade jag mig om att intervjupersonerna inte missuppfattat frå-

gorna, genom att förtydliga vad jag menade om de verkade oförstående. Jag såg också till att 

jag inte missuppfattat deras svar genom att återkoppla till dem om jag kände mig osäker på 

om jag förstått rätt. Den ena familjehemsmamman var ganska besviken på socialtjänsten vid 

intervjutillfället gällande en specifik situation. Det kan ha missgynnat undersökningens relia-

bilitet på så sätt att intervjupersonen kanske svarade mer negativt på vissa fågor än hon skulle 

gjort vid ett annat tillfälle. (Kvale, 1997, s. 145-146, 150-152, 213). 

 

5. Resultat 
Jag har intervjuat tre familjehemsmammor kring tolv barn. Dessa tolv barn är placerade av sju 

olika kommuner och jag har intervjuat socialsekreterare från sex av dem. Socialsekreteraren i 

den sjunde kommunen, Snaråkra, hade jag bokat en intervjutid med, men hon blev sjuk och 

kunde inte någon ny tid. Alla namn på personer och kommuner är fingerade.  

Tabell 1. Förteckning över intevjupersoner. 

Familjehemsmamma Socialsekreterare Intervjuade kring Placeringskommun 

Ahlqvist Socialsekreterare 1 Adam, 22 år Närsta kommun 

 Socialsekreterare 1 Antoni, 20 år Närsta kommun 

 Socialsekreterare 2 Anna, 19 år Förhaga kommun 

 Socialsekreterare 3 Amanda, 16 år Ytterå kommun 

 Socialsekreterare 4 Andreas, 13 år Storstads kommun 

Brogren Socialsekreterare 5 Beata, 10 år Byberga kommun 

 Socialsekreterare 5 Beatrice, 8 år Byberga kommun 

Cederström Ej intervjuat Conny, 16 år Snaråkra kommun 

 Socialsekreterare 6 Cecilia, 14 år Landsbro kommun 

 Socialsekreterare 4 Camilla, 18 år Storstads kommun 

 Socialsekreterare 4 Cajsa, 16 år Storstads kommun 

 Socialsekreterare 4 Casper, 15 år Storstads kommun 
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Samtliga tolv barn har varit placerade i sina familjehem länge, mellan 6 och 20 år, och alla 

placeringar betraktas av både familjehem och socialsekreterare som uppväxtplaceringar, vil-

ket innebär att barnen med största sannolikhet ska växa upp och bo i familjehemmet tills de 

blir myndiga. Sju av barnen är placerade enligt LVU och fem enligt SoL. Fyra av dem fem 

har tidigare varit placerade enligt LVU. Samtliga barn är placerade i familjehem på grund av 

brister i hemmiljön. Familjehemmen har varit familjehem i genomsnitt i 15 år. Socialsekrete-

rarna har arbetat med barnavårdsärenden från ett par upp till över 30 års tid. 

Alla kommuner jag intervjuat socialsekreterare från har en speciell arbetsgrupp som arbetar 

med barnavårdsärenden. I två av kommunerna arbetar samma handläggare med allt som rör 

ärendet; barnet, stöd till familjehemmet och de biologiska föräldrarna. I de övriga fyra kom-

munerna finns en särskild familjehemssekreterare som handleder familjehemmet och hand-

läggaren har då hand om barnet och de biologiska föräldrarna. I en kommun är det tal om att 

man ska ha särskilda barnhandläggare, som bara har hand om barnet. 

5.1 Uppföljningssätt 
Under denna rubrik redovisas resultat som handlar om socialtjänstens uppföljningsarbete. In-

ledningsvis beskrivs hur ofta socialtjänsten, enligt intervjupersonerna, följt upp placeringarna, 

senare på vilket sätt de följts upp, huruvida socialtjänsten tagit kontakt med barnens skola och 

om de använt någon strukturerad metod för uppföljning. I detta avsnitt beskrivs också hur in-

tervjupersonerna upplever uppföljningsarbetet och vilka faktorer intervjupersonerna uppfattar 

påverkar uppföljningen. 

5.1.1 Täthet i uppföljning 

När det gäller hur ofta socialtjänsten följt upp placeringarna det senaste året kan man urskilja 

tre huvudvarianter. För två barn har tätheten varit gles, en gång det senaste året. För sex av 

barnen har socialtjänsten följt upp placeringen två gånger under det senaste året, vilket ett av 

familjehemmen anser vara för lite. Det gäller Cecilia, 14 år. 

” Där talade handläggarna om att dom inte tänkte lägga ner så mycket energi 

överhuvudtaget på det här med Cecilias placering /.../ men det är fel inställning, 

fullständigt. Hur ska dom kunna avgöra om man ( familjehemmet, förf. anm.) är 

stabilt eller inte om man gör två besök om året.” Familjehemsmamma Ceder-

ström. 

För fyra barn har kontakten varit ganska tät, upp till en gång per månad. Flera socialsekretera-

re uppger att kontakten kan bli tätare om det finns speciell problematik och att behovet hos 

 15



ANNELI JOHANSSON  SAMHÄLLET SOM FÖRÄLDER 

familjehemmet och barnet styr hur tät kontakten blir. I början av en placering är det oftast en 

tätare kontakt, uppger flera socialsekreterare vidare. 

” I början av en placering är man alltid mycket tajtare, sen när man ser att det fun-

gerar, då avtar och minskar mötena.” Socialsekreterare 4, Storstads kommun. 

5.1.2 På vilket sätt 

Samtliga uppföljningar har varit personliga möten, då socialsekreterarna kommit på besök i 

familjehemmen, uppger alla intervjupersoner. Fyra av barnen har också varit på besök på soci-

alkontoret. Tre av barnen gör ibland saker själva med sin socialsekreterare. Det gäller t ex 

Anna, 19 år. 

” Jag hade några enskilda träffar med henne på stan, vi var på konditori, vi var 

på McDonalds och hon har varit här.” Socialsekreterare 2, Förhaga kommun. 

Fem av barnen har haft en mer tät relation med sina tidigare handläggare och gjort saker själva 

med dem uppger familjehemsmamman Cederström. Ett exempel på det är Conny, 16 år. 

” Det var ju verkligen tät kontakt, inte bara en sån här tvingad social-

sekreterarkontakt, utan Conny och hans handläggare hade verkligen en relation 

med varann.” Familjehemsmamma Cederström. 

Särskilt socialsekreterare 1 och familjehemsmamman Cederström påtalar vikten av att som so-

cialsekreterare skapa sig en egen relation med barnen, oavsett hur små de är. 

” Det är väldigt noga att vara med barnet själv /.../ Det är viktigt att prata med 

barnet om varför det är omhändertaget.” Socialsekreterare 1, Närsta kommun. 

” Jag tycker att dom (Socialtjänsten, förf. anm.) borde ha mycket tätare kontakt 

med ungarna /.../ Man måste ju ha en relation om man verkligen vill ha reda på 

hur nån har det.” Familjehemsmamma Cederström.  

Enligt socialsekreterare 1 kommer det fram mycket mer saker om hur barnet har det när social-

sekreteraren har en egen relation med barnet. Hon uppger att det t ex kan handla om att barnet 

längtar efter sin biologiska mamma och inte vågar prata med familjehemmet om det och att 

socialsekreteraren då måste bli en person som barnet kan prata om sådana saker med. Det är 

också viktigt att socialsekreteraren pratar med barnet om varför det är placerat, så att det inte 

gör sig egna fantasier om det, menar socialsekreterare 1. 

Vid uppföljningsbesöken har socialtjänsten pratat med samtliga barn, en del även enskilt, upp-

ger samtliga intervjupersoner. Två av familjehemsmammorna tar dock upp skillnader i hur 

barnen ställer sig till att prata enskilt med socialsekreterarna. Det handlar mycket om vad det 

finns för relation. Om det finns en bra relation mellan barnet och socialsekreteraren har barnet 
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inga problem med att prata enskilt. Men om barnet upplever att det inte finns någon relation så 

vill det inte så gärna prata själv med någon mer eller mindre okänd. Ett exempel där det finns 

goda relationer är mellan socialsekreterare 4 och Camilla, 18 år, Cajsa, 16 år och Casper, 15 år. 

” Ja, dom har pratat speciellt med varje barn vid besöken. Dom här syskonen 

känner förtroende för dom här handläggarna så dom tycker det är helt ok.” Fa-

miljehemsmamma Cederström. 

Cecilia, 14 år, är ett exempel på där det inte finns en så bra relation och att det inte bara handlar 

om socialsekreterarens skyldigheter att prata med barnet utan också barnets rätt att säga nej. 

” Cecilia hade inget intresse av att prata med dom, men den ena social-

sekreteraren tvingade henne att prata separat, enskilt och trängde sig in i hennes 

rum.” Familjehemsmamma Cederström. 

5.1.3 Kontakt med skolan 

Direkt kontakt med skola har socialtjänsten tagit kring två av barnen, men inte kring de övriga 

tio, uppger både familjehemsmammorna och socialsekreterarna. Flera socialsekreterare uppger 

att barnen skött skolan bra och det är ett skäl till att de inte tagit någon direkt kontakt med sko-

lan. De uppger också att det är en avvägning om det finns behov av att kontakta skolan och 

därmed göra barnet lite speciellt, vilket kan vara känsligt för barnet. De barn man haft kontakt 

med skolan kring är Beata, 10 år och Beatrice, 8 år, som är de yngsta barnen, vilket kan vara en 

anledning till att man tagit kontakt med deras skola. 

” När det gäller små barn, då blir det ju omvärlden som ger information och då blir 

det också mer viktigt att kolla upp med dom kontakter man har.” Socialsekreterare 

4, Storstads kommun. 

Gällande alla barn har man frågat om skolgången vid uppföljningsmötena, enligt samtliga in-

tervjupersoner. 

5.1.4 Metod för uppföljning 

Socialtjänsten använder ingen strukturerad metod för uppföljning fullt ut kring något av bar-

nen, uppger alla intervjupersoner. Kring fem av barnen använder socialtjänsten delvis BBiC, på 

så sätt att man utgår från de sju definierade behovsområdena och ställer frågor utifrån dem vid 

uppföljningarna, enligt två socialsekreterare. Övriga socialsekreterare uppger att de har någon 

form av checklista på vad de ska kolla av. Det är t ex skolgång, fritid, anhörigkontakt, relatio-

ner med familjehemmet och deras släkt, kamratkontakter, socialt beteende, förmåga att klara 

sig själv, identitet, känslo- och beteendemässig utveckling och välmåendet. En socialsekretera-

re uppger att hon har en speciell metod, att leka med barn. 
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 ” Vi har haft ett dockskåp och dockor och kunnat skapa olika situationer /.../ jag 

tror väldigt mycket på lekens språk och symboliken och metaforer. /.../ Det blir 

lättare för barnen att uttrycka sig. /.../ Så kollar jag av rätt mycket om vardagen, 

när man äter, vilka skojar med vilka och så vidare och placerar ut några dockor. 

Men det här är inte nån form av terapi jag bedriver.” Socialsekreterare 2, Förha-

ga kommun.  

5.1.5 Förändring i uppföljningen 

Uppföljningen av familjehemsplacerade barn har generellt blivit bättre uppger både familje-

hemsmammorna och socialsekreterarna. Det är mer strukturerat, det finns mer riktlinjer för 

hur man ska jobba och man är bättre på att dokumentera. Många social-sekreterare går kurser 

i hur man pratar med barn och hur man ska följa upp, uppger några socialsekreterare.  

 ” Jag tror att länsstyrelsens undersökning bidragit till mer skärpning. En annan 

aspekt tror jag är utbildningskraven. Kompetenskraven har gjort att man gör job-

bet på ett annat sätt. Det har blivit tydligare vad man har för uppdrag. När barnet 

blir vuxet ska det begripa vad fasen gjorde dom det här för, vad kom dom fram 

till, hur kom dom fram till det här, vad ledde det här till och så vidare.” Social-

sekreterare 2, Förhaga kommun. 

5.2 Kontakt med biologisk familj/hemmiljön 
Det här avsnittet av resultatredovisningen handlar om intervjupersonernas beskrivning av so-

cialtjänstens arbete med kontakten med den biologiska familjen, hur barnens kontakt med den 

biologiska familjen ser ut och om närhetsprincipen tillgodosetts. Här redovisas också inter-

vjupersonernas upplevelser kring kontakten med barnets biologiska familj och vilka faktorer 

som intervjupersonerna uppger påverkar hur kontakten med den biologiska familjen och 

hemmiljön ser ut. 

5.2.1 Socialtjänstens arbete med kontakten 

Det framkom tre varianter på socialtjänsten arbete med kontakten med de biologiska föräld-

rarna. Den första varianten är att socialtjänsten aktivt arbetar med kontakten, vilket gäller för 

nio av barnen, uppger både familjehemsmammor och socialsekreterare. Det innefattar både att 

de i vissa fall arbetat aktivt för att bibehålla kontakten och att de i andra fall stöttat barnens 

behov och vilja att inte ha så mycket kontakt. Ett exempel på där socialtjänsten aktivt arbetat 

för en kontakt är Andreas, 13 år. 

” Vi betalar deras resor och övernattningar här i Storstad för att det här um-

gänget ska få vara regelbundet” Socialsekreterare 4, Storstads kommun. 
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När det gäller t ex Anna, 19 år, har socialtjänsten arbetat aktivt för att stötta henne i att be-

gränsa umgänget. 

” Den här flickan har inte velat ha kontakt med framförallt mamman eftersom 

hon ( flickan, förf. anm.) mådde jättedåligt i samband med umgängestillfällena. 

/.../ Vi tar flickans parti!” Socialsekreterare 2, Förhaga kommun. 

Ovanstående citat belyser att det finns en intressekonflikt mellan barnets och de biologiska 

föräldrarnas behov som socialsekreterare har att förhålla sig till. 

Den andra varianten är att socialtjänsten, med bibehållen insyn, lämnat mycket av ansvaret för 

föräldrakontakten till familjehemmet, uppger familjehemsmamman Brogren. Det gäller för 

Beata, 10 år och Beatrice, 8 år. Den tredje varianten är att socialjänsten inte alls arbetat med 

kontakten med de biologiska föräldrarna, enligt familjehemsmamman Cederström. Det gäller 

Conny, 16 år. 

” Det är vi som har sett till att kontakten med den biologiska familjen bibehållits, 

/.../ Det är överkurs för dom att dom ska stötta och hjälpa hans mamma att hålla 

sig så pass mycket i form att hon är kapabel att träffa honom regelbundet.” Fa-

miljehemsmamma Cederström. 

5.2.2 Täthet i kontakten med de biologiska föräldrarna 

Fem barn har ingen kontakt med sina biologiska föräldrar, vilket de valt själva, uppger både 

familjehemsmammor och socialsekreterare. Ett av dessa barn har under sin uppväxt levt med 

skyddad adress gentemot sin mamma. När han uppnått en viss ålder har han tillfrågats om han 

velat ha hjälp från socialtjänsten med kontakt men inte velat det. De övriga fyra har från att de 

uppnått en viss ålder uttryckt att de inte vill ha någon mer kontakt med sina föräldrar. Enligt 

både familjehemsmammor och socialsekreterare har socialtjänsten då lyssnat på barnens vilja 

och stöttat dem i att begränsa kontakten. Två barn träffar båda sina biologiska föräldrar ett par 

gånger per månad, uppger familjehemsmamman Brogren. Ett barn träffar sin pappa en gång i 

månaden, enligt familjehemsmamman Ahlqvist. Övriga fyra barn, som har kontakt med sina 

biologiska föräldrar, träffar dem ett par gånger om året, uppger familjehemsmammorna Ahl-

qvist och Cederström. Samtliga socialsekreterare uttrycker vikten av att lyssna på barnets vil-

ja, men upplever ibland att det är svåra avväganden då de har en uppfattning att det gynnar 

barnet att träffa de biologiska föräldrarna. Barn kan må dåligt och bli upprivna vid umgänge 

med sina biologiska föräldrar och då upplever socialsekreterarna svårigheter i att avgöra om 

barnet mår bäst i längden av att bryta/begränsa kontakten eller att fortsätta ha kontakt. 
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5.2.3 Påverkande faktorer i kontakten med biologiska föräldrar 

Alla intervjupersoner anser det vara mycket viktigt med kontakten med den biologiska famil-

jen, men att det ska ske utifrån barnets behov. 

” Om det fungerar bra och både barn och föräldrar mår bra av det då ska det ab-

solut vara men det ska inte vara till varje pris.” Familjehemsmamma Ahlqvist. 

Samtliga socialsekreterare uppger att barnets behov styr mycket av arbetet när det gäller kon-

takt med den biologiska familjen. 

” Ja, det är ju barnets behov som påverkar hur umgänget ska se ut, inte föräldrar-

nas behov.” Socialsekreterare 6, Landsbro kommun. 

Barnets ålder är en viktig faktor när det gäller umgänget med den biologiska familjen. När det 

handlar om små barn arbetar man mer intensivt, uppger flera socialsekreterare. Ålder påverkar 

också på så sätt att socialsekreterare lyssnar mer på barnets vilja då barnen i takt med att de blir 

äldre klarare kan uttrycka sina behov, enligt flera familjehemsmammor och socialsekreterare. 

” Om det är ett väldigt litet barn så försöker vi ha en ganska tät kontakt med de 

biologiska föräldrarna, det beror på barnets minne, perceptionsnivå.” Socialsekre-

terare 2, Förhaga kommun. 

”När det gäller ungdomar så är man så mogen att man kan svara mycket för sig 

själv och måste få den respekten.” Socialsekreterare 4, Storstads kommun. 

Föräldrarnas problematik påverkar arbetet, enligt flera socialsekreterare. Vad föräldrarna tycker, 

vad barnet tycker och vad familjehemmet har för åsikter spelar också stor roll, uppger de. 

” Föräldrarna har alltid mycket att säga till om och barnet har mycket att säga till 

om, och familjehemmet har mycket att säga till om. /.../ Utifrån föräldrarnas pro-

blematik får vi göra en bedömning om dom är kapabla att vara med och ha mycket 

kraft i det dom säger. Socialsekreterare 2, Förhaga kommun. 

5.2.4 Socialtjänstens och familjehemmens syn på kontakten med de biologiska föräldrarna 

Hur barnens kontakt med den biologiska familjen ser ut påverkas mycket av dels socialtjäns-

tens syn på hur den ska se ut , dels familjehemmets inställning till den. Det blir oftast i prakti-

ken familjehemmet som sköter kontakten och socialtjänsten finns med som stöd i olika hög 

grad. Socialtjänstens syn på kontakten med den biologiska familjen verkar ha ändrats något på 

senare år enligt familjehemmens erfarenhet på så sätt att barnets behov och vilja mer får styra 

nu. Tidigare var socialtjänsten mer mån om att relationen med de biologiska föräldrarna vår-

dades, t om på bekostnad av barnets välmående, enligt familjehemsmammorna Ahlqvist och 

Brogren. 
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”I början var det inte frågan om vad barnen tyckte utan det var föräldrarnas väl-

gång som var viktigast./.../ Nu  lyssnar man faktiskt mer på barnet.”. Familjehems-

mamma Ahlqvist. 

” Förr frågades det ju mindre om hur kontakten fungerade. Första året sa dom; om 

dom ber om övernattning är det bättre att ni går med på det, även om det kan tyck-

as att det inte blir bra, än att ni blir ovänner” Familjehemsmamma Brogren. 

Samtliga socialsekreterare uttrycker att det är barnens rätt att behålla kontakten till föräldrarna 

som styr och inte föräldrarnas rätt till barnen. Att familjehemmet är positivt till en kontakt med 

de biologiska föräldrarna är nästan en förutsättning för ett fungerande umgänge, uppger de. 

5.2.5 Kontakt med syskon och övriga närstående 

När det gäller biologiska syskon och övriga biologiska släktingar och närstående har familje-

hemmen eller de biologiska släktingarna själva i hög grad varit drivande i kontakten, uppger 

familjehemsmammorna. För fyra av barnen har socialtjänsten aktivt arbetat för kontakt med 

biologiska syskon utanför familjehemmet, enligt familjehemsmammorna Ahlqvist och Ceder-

ström. Exempel på det är Camilla, 18 år, Cajsa, 16 år och Casper, 15 år. 

” Dom har två stycken småbröder och där har socialtjänsten aktivt medverkat till 

att dom ska ha kontakt. Man har gjort upp ett särskilt schema för det umgänget.” 

Familjehemsmamma Cederström. 

Sju av barnen har eller har haft biologiska syskon placerade i samma familjehem. Två andra 

barn har också kontakt med sina biologiska syskon. Nio barn har kontakt med släktingar eller 

andra närstående. Två barn träffar sina släktingar ett par gånger per månad. De övriga sju bar-

nen träffar släktingar några gånger om året. 

5.2.6 Närhetsprincipen 

Närhetsprincipen har tillgodosetts gällande alla barn. Tio barn placerades i närheten av 

föräldrarnas hemkommun. För två barn tillgodosågs närhetsprincipen genom att de placerades 

i närheten av sitt ursprungliga nätverk, enligt socialsekreterare 5. Föräldrarna bodde dock på 

en annan ort. 

5.3 Planering 
Under den här rubriken återfinns resultat om intervjupersonernas beskrivningar av huruvida 

det finns vårdplaner upprättade kring barnen, om familjehemmen fick information kring bar-

nens situation när de placerades, vad socialtjänsten brukar ge för information till familjehem-

men vid placeringar av barn, om familjehemmen visste hur lång placeringen planerades vara, 
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om socialtjänsten tagit ställning till överflyttning av vårdnaden gällande dessa barn och vilka 

faktorer intevjupersonerna upplever påverkar planeringen kring familjehemsplacerade barn. 

5.3.1 Vårdplan 

Kring åtta av barnen finns vårdplaner upprättade, medan det saknas kring tre av barnen upp-

ger socialsekreterarna. Det finns en viss skillnad i inställning till vårdplaner hos socialsekrete-

rare. Alla säger att det ska vara, men en del ser det inte direkt som någon brist att det inte 

finns. Flera socialsekreterare uppger att vårdplanerna ofta är generellt hållna och svepande i 

formuleringarna och någon uppger att då man arbetat länge på samma ställe har man mycket i 

huvudet och behöver inte skriva ner allt. Andra socialsekreterare framhåller vårdplaner som 

ett mycket viktigt instrument i arbetet och som ligger till grund för allt arbete med barnen. 

Punkter som socialsekreterarna uppger ingår vårdplaner är barnets behov av insatser, hur um-

gänget med den biologiska familjen ska ordnas, förutsättningarna för att barnet ska komma 

hem igen och skolgången. 

5.3.2 Information till familjehemmen 

Kring elva av barnen fick familjehemmen vad de ansåg vara tillräcklig information om 

barnens situation. De tror att de fick veta det socialtjänsten visste. I Cecilias fall fick 

dock inte familjehemmet all relevant information, uppger familjehemsmamman Ceder-

ström. 

” Vi fick inte reda på att hon hade haft elva olika vårdare under sina första tio 

månader. Vi började undra varför hon betedde sig som hon gjorde. Hon var 

självdestruktiv och tålde ingen fysiskt kontakt. Sen berättade mamman var hon 

varit överallt. Då tog vi kontakt med PBU.” ( PBU = Psykiatriska barn- och ung-

domsvården, kallas numera BUP = Barn och Ungdomspsykiatri.) Familjehems-

mamma Cederström. 

Samtliga socialsekreterare uppger att familjehemmen får den information som är relevant för 

att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Det handlar om orsak till placeringen, inte så mycket hi-

storia dock, utan hur det ser ut här och nu. De får information om barnets behov och skolgång-

en. En socialsekreterare uppger att hon brukar försöka få de biologiska föräldrarna själva att 

berätta så mycket som möjligt för familjehemmet på introduktionsmötena. Ingen av intervju-

personerna uttrycker något problematiskt kring informationsförmedlingen. Kring alla tolv barn 

visste familjehemmen att det med största sannolikhet var fråga om långa placeringar. 
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5.3.3 Överflyttning av vårdnaden 

När det gäller överflyttning av vårdnaden har socialtjänsten tagit ställning till det kring åtta av 

barnen, enligt familjehemsmammor och socialsekreterare. I ett fall har vårdnaden flyttats över 

och i två andra fall är det i princip klart med en vårdnadsöverflyttning. I de andra fem fallen 

där man tagit ställning till det har man kommit fram till att lägga beslutet på is. Två familje-

hemsmammor och flera socialsekreterare uttrycker blandade känslor kring huruvida en över-

flyttning av vårdnaden verkligen gynnar barnen. 

 ” Att ta den sista triumfen från en förälder, att ta bort vårdnaden tror jag skulle 

kunna få föräldrar att kliva över gränsen, att bara skita i barnet eller att bli hot-

fulla. /.../ det här med vårdnadsöverflyttningar är fel sätt att trygga barnen.” Fa-

miljehemsmamma Cederström. 

 ” I dessa besparingstider skulle nån nämnd kunna säga att vi betalar inte ut nån 

fosterlön längre./.../ Barnen kommer att hänga väldigt i luften då, så det är tvek-

samt om det blir säkrare och tryggare för barnen med en vårdnadsöverflyttning.” 

Socialsekreterare 1, Närsta kommun. 

Flera socialsekreterare uppger att man självklart driver igenom en vårdnadsöverflyttning om 

det är för att skydda barnet. Men om relationerna mellan barnet, de biologiska föräldrarna och 

familjehemmet är bra så riskerar man ofta försämrade relationer om en vårdnadsöverflyttning 

drivs igenom, uppger de vidare. 

5.4 Påverkande faktorer generellt  
I detta avsnitt redovisas faktorer som intervjupersonerna menar påverkar alla tre områdena; 

uppföljning, kontakt med den biologiska familjen och planering kring barnen. 

5.4.1 Lagstiftningen 

Lagstiftningen påverkar arbetet uppger alla socialsekreterare. Den påverkar på så sätt att den 

styr att man följer upp minst var sjätte månad med personliga besök, att man verkar för kon-

takt med den biologiska familjen, att man upprättar en vårdplan och att man överväger över-

flyttning av vårdnaden.  

5.4.2 Tilltro till familjehemmet 

Tilltro till familjehemmet påverkar också arbetet med placerade barn. Flera socialsekreterare 

uppger att speciellt när det gäller långa placeringar och där de biologiska föräldrarna accepte-

rar att barnet bor i familjehemmet så drar de sig tillbaka lite och har ett förtroende för familje-

hemmet. 
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” Man har förtroende för familjehemmet och det rullar bra./.../ Det handlar om 

kommunikation mellan oss och familjehemmet.” Socialsekreterare 4, Storstads 

kommun. 

5.4.3 Intressekonflikter 

Det är inte helt ovanligt att det uppstår konflikter mellan familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna som påverkar framförallt barnets umgänge med den biologiska familjen, men även 

planeringen kring barnet. Konflikter mellan barnets, familjehemmets och de biologiska för-

äldrarnas behov kan vara svåra att lösa om samma handläggare har ansvar för alla tre parter, 

uppger flera socialsekreterare. 

” Om det blir konflikt mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna går vi in 

mer och arbetar för att lösa det. Familjehemssekreteraren handleder familjehem-

met och jag är med mycket vid umgängestillfällena.” Socialsekreterare 2, Förhaga 

kommun. 

” Olika typer av motsättningar kan drabba barnet./.../ Så vi har ett stort ansvar att 

skapa utrymme för alla som är på arenan.” Socialsekreterare 3, Ytterå kommun. 

Flera socialsekreterare uppger att det finns en problematik i att de ska försöka tillvara tre par-

ters intressen. De ser positivt på att varje part skulle ha någon som huvudsakligen ser till deras 

intressen. De uppger vidare att det ofta kan bli barnet som hamnar i kläm, då det har svagast 

förmåga att hävda sin åsikt. 

5.4.4 Socialtjänstens organisation 

Hur socialtjänsten är organiserad påverkar arbetet, uppger samtliga intervjupersoner. Arbetssi-

tuationen påvekar mycket uppger flera socialsekreterare. Arbetsbelastningen kan göra att man 

inte hinner göra många saker som man skulle vilja. Personalomsättning är en faktor som på-

verkar arbetet på ett negativt sätt uppger de, liksom begränsade resurser. 

” Inom socialtjänsten byts det tyvärr väldigt mycket handläggare /.../ egentligen är 

det förödande både för barn och familjehem.” Socialsekreterare 6, Landsbro kom-

mun. 

” Man får mer och mer krav på sig, man vill mycket och man kan se att här behövs 

det mer och mer, men tiden räcker inte till och det dras tyvärr ner på pengar och 

resurser.” Socialsekreterare 4, Storstads kommun. 

” Omorganisationer påverkar ju och människosynen har blivit annorlunda dom se-

naste åren /.../ Det som kanske är allra mest avgörande är vad man har för ledning, 

vad man har för mandat att göra, hur många ärenden man har./.../ Det är många 
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som försöker förverkliga sin chefs mål och order, dom tar inte ens strid.” Familje-

hemsmamma Cederström. 

Familjehemsmamman Cederström anser att omorganisationer har en negativ effekt på social-

tjänstens arbete med placerade barn och att människosynen blivit sämre på senare år, vilket re-

sulterat i att socialsekreterarna bryr sig mindre. Arbetsledningen uppger hon också vara en vik-

tig faktor och hur man som socialsekreterare förhåller sig till den. 

5.4.5 Personliga egenskaper hos socialsekreterare 

Personliga egenskaper och åsikter hos enskilda socialsekreterare påverkar också arbetet med 

barn placerade i familjehem uppger både socialsekreterare och familjehemsmammor. Speci-

ellt på vilket sätt man gör jobbet påverkas mycket av hur man är som person. 

” Jag tror på dom här personliga mötena och när det fungerar, mötet mellan bar-

net, familjehemmet och socialsekreteraren, så blir det bra.” Socialsekreterare 1, 

Närsta kommun. 

”Det handlar nog om hur man är som person, hur mycket jobb man vill lägga ner, 

hur pass engagerad man vill bli.” Familjehemsmamma Ahlqvist. 

”Det beror väldigt mycket på enskilda handläggare. Personliga egenskaper och 

hög ambition hos handläggaren spelar roll /.../ Vissa tar otroligt bra hand om det, 

verkligen, dom tar sitt ansvar på alla sätt och vis. Och vissa skiter fullständigt i det. 

Dom kan göra vad som helst med ungarna, utan att ha en tanke på vad det orsakar. 

Det är lite lotteri.” Familjehemsmamma Cederström. 

5.5 Resultatsammanfattning 
Kring tio av undersökningens tolv barn har socialtjänsten följt upp placeringarna minst två 

gånger det senaste året. Socialtjänsten har gjort hembesök i familjehemmen och pratat med 

alla barn. Kring samtliga barn har man frågat om skolgången, men bara kring två barn har 

man tagit direkt kontakt med skolan. Någon specifik strukturerad metod används inte vid upp-

följning, men alla har vissa punkter man bör fråga kring. Det har blivit ett mer strukturerat 

arbetssätt och dokumentationen har blivit bättre på senare år, uppger intervjupersonerna. Vik-

ten av en egen relation till barnet påtalas av både familjehemsmammor och social-sekreterare. 

Socialtjänsten har aktivt arbetat med kontakten med den biologiska familjen för nio av bar-

nen, antingen att bibehålla eller att, utifrån barnens vilja, begränsa kontakten. För de andra tre 

barnen har ansvaret för kontakt lämnats mycket till familjehemmet. De sju barn som har kon-

takt med sina biologiska föräldrar träffar dem från ett par gånger i månaden till ett par gånger 

per år. När det gäller kontakt med biologiska syskon och andra släktingar eller närstående har 
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inte socialtjänsten varit lika drivande. Familjehemmen eller släktingarna själva har skött det. 

Nio av de tolv barnen har kontakt med sina släktingar från ett par gånger i månaden till ett par 

gånger per år. Närhetsprincipen har tillgodosetts gällande alla barn. 

Vårdplaner finns upprättade kring åtta av de tolv barnen. Familjehemmen uppger att de fick 

tillräcklig information om barnen vid placeringen gällande alla barn utom ett, där viktig infor-

mation inte kom fram. Hur lång placeringen skulle vara visste familjehemmen gällande alla 

barn. Socialtjänsten har tagit ställning till överflyttning av vårdnaden i åtta av de tolv fallen. 

Tabell 2. De viktigaste resultaten för varje barn. 

Barn Personliga 

besök/år 

Soc.kontakt 

skola 

Speciell 

metod 

Kontakt 

biol. föräld 

Kontakt 

övr. närst. 

Vårdplan 

Adam, 22 år En Nej Nej Nej, aldrig Nej, aldrig Nej 

Antoni, 20 år Två Nej Nej Ja, ofta Ja, ofta Nej 

Anna, 19 år Två Nej Nej Nej Ja, ibland Ja 

Amanda,16år Två Nej Nej Ja, pappa lite Ja, ibland Nej 

Andreas,13år Ca fyra Nej Delvis BBiC Ja, ofta Ja, ofta Ja 

Beata, 10 år Två Ja Nej Ja, ofta Ja, ofta Ja 

Beatrice, 8år Två Ja Nej Ja, ofta Ja, ofta Ja 

Conny, 16 år En Nej,enl fam-

hem 

Nej,enl fam-

hem 

Ja, ibland Ja, ofta Troligtvis,enl 

famhem 

Cecilia, 14 år Två Nej Delvis BBiC Ja, ibland Ja, ibland Ja 

Camilla,18 år Tolv Nej Delvis BBiC Nej Ja, ofta Ja 

Cajsa, 16 år Tolv Nej Delvis BBiC Nej Ja, ofta Ja 

Casper, 15 år Tolv Nej Delvis BBiC Nej Ja, ofta Ja 

 

Faktorer som påverkar arbetet med familjehemsplacerade barn är många, uppger intervju-

personerna. Lagstiftningen styr ju förstås. Barnets behov, föräldrars problematik och barnets 

ålder är viktiga faktorer. Om det är en ny placering blir arbetet intensivare. Tilltro till familje-

hemmet är en annan viktig faktor. Socialtjänstens och familjehemmens syn på kontakten med 

den biologiska familjen påverkar hur umgänget blir. Intressekonflikter mellan barnets, famil-

jehemmets och de biologiska föräldrarnas behov påverkar arbetet. Socialtjänstens organisa-

tion, personalomsättning, arbetsmetoder, arbetssituationen för socialsekreterarna, kommuner-

nas ekonomiska resurser och enskilda socialsekreterares personliga egenskaper är också fak-

torer som i hög grad påverkar arbetet med placerade barn. 

I materialet framkommer inte klart att familjehemsmammorna respektive socialsekreterarna 

som grupper, utifrån sina två skilda positioner, uttrycker skilda åsikter gällande hur social-
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tjänsten arbetar med familjehemsplacerade barn. Det verkar alltså inte finnas någon viss åsikt 

som är typisk för de olika positionerna gällande någon fråga. 

 

6. Analys 
I detta avsnitt kommer jag att analysera mitt empiriska material utifrån resultatredovisningen. 

Materialet kommer jag först att koppla till tidigare forskning. Sedan kommer jag att analysera 

det utifrån mina teoretiska utgångspunkter; systemteori och rollteori. 

6.1 Jämförelse med tidigare forskning 
I min undersökning har majoriteten av barnen haft besök i familjehemmet av sin social-

sekreterare minst två gånger under det senaste året. Det finns också de som har fått färre men 

också betydligt fler besök. Det är tätare besök än vad som framkommer i Riksdagens reviso-

rers (2001, s. 32) nationella kartläggning som visade att många barn i familjehem får färre än 

två besök per år. Mitt material visar att socialtjänsten sällan aktivt tagit kontakt med skolan. 

Däremot frågar de alltid om skolgången vid uppföljning. Detta resultat pekar i samma riktning 

som Egelund & Hestbæks (2003, s. 130-131) forskning, som visar att socialtjänsten inte är så 

flitiga på att följa upp skolgången. Få av barnen i min undersökning har haft något problem i 

skolan. Där skiljer sig reslutatet från den tidigare forskningen. Egelund & Hestbæk (2003, s. 

322) visar på att familjehemsplacerade barn ofta har problem i skolan. Riksdagens revisorers 

(2001, s. 80) svenska kartläggning visar också på att skolgången fungerar dåligt för dessa 

barn. Socialtjänsten har kring barnen i min undersökning inte använt någon strukturerad me-

tod för uppföljning. Det stämmer väl överens med den tidigare forskningen (Riksdagens revi-

sorer, 2001, s. 65), som visar på att det sällan används någon strukturerad metod. Forskning 

(Bergman, 2000, s. 7) visar också att strukturerade metoder ger mycket viktig information om 

barnets situation. Intervjupersonerna i undersökningen anser att socialtjänsten blivit bättre på 

att dokumentera och använda strukturerade metoder. Det är också vad som framkommer i ti-

digare forskning (Riksdagens revisorer, 2001, s. 32). 

Knappt hälften av barnen i min undersökning har inte någon kontakt med sina biologiska för-

äldrar. De har själva valt det på senare år då de upplevde att de inte mådde bra av kontakten. 

De har fått stöd i begränsandet av kontakten från socialtjänstens sida. Detta kan jämföras med 

diskussionen i den tidigare forskningen (Egelund & Hestbæk, 2003, s. 196) huruvida det är 

gynnsamt för barn i familjehem att bibehålla kontakten med sina biologiska föräldrar. När-

hetsprincipen har tillgodosetts gällande alla barn i undersökningen. Detta resultat stämmer väl 
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överens med den tidigare forskningen som visar på att närhetsprincipen tillgodoses väl när det 

gäller familjehemsplacerade barn (Riksdagens Revisorer, 2001, s. 35). 

Kring de flesta barn i min undersökning finns det vårdplaner upprättade. Resultatet skiljer sig 

här från den tidigare forskningen (Riksdagens revisorer, 2001, s. 32-34), som visar att vård-

planer ofta saknas, men att det har blivit vanligare att det finns på senare år. I en lokal studie 

(Sundell & Thunell, 1997, s. 77) framkommer att familjehemmen inte upplever sig ha fått till-

räcklig information om barnets situation när det placerades. I min undersökning uppger famil-

jehemsmammorna dock att de kring de allra flesta av barnen fått vad de ansåg tillräcklig in-

formation och att de visste hur lång placeringen förväntades bli. 

De biologiska föräldrarnas problematik påverkar arbetet pekar min undersökning på, kanske 

främst när det gäller barnets kontakt med dem. En omfattande forskningsöversikt (Egelund & 

Hestbæk, 2003, s. 195) visar att föräldrarnas problematik kan vara så omfattande att socialsek-

reterare inte känner sig kompetenta nog att arbeta för att få till en kontakt mellan dem och bar-

net. Detta är dock inte något jag funnit några tecken på i min undersökning. Familjehemmens 

och socialtjänstens syn på barnets kontakt med den biologiska familjen påverkar i hög grad hur 

umgänget blir pekar min undersökning på. Socialtjänstens syn har förändrats på senare år, erfar 

familjehemmen i min undersökning, på så sätt att de mer lyssnar på barnets vilja. Tidigare 

forskning (Sundell & Egelund, 2001, s. 139) visar att den allmänna debatten påverkar social-

sekreterarnas arbetssätt. Det har ju blivit mer tal om barnets rätt att få komma till tals och att 

man ska se till barnets behov. Det har sannolikt påverkat arbetssättet, framförallt när det gäller 

barnets umgänge med de biologiska föräldrarna. Det kan uppstå motsättningar mellan barnets, 

familjehemmets och de biologiska föräldrarnas behov, pekar  min undersökning på. Darting-

tonprojektet (Bergman, 2000, s. 8) visar på detta problem och att det i sådana lägen varit svårt 

att värna barnets intresse, då de har sämst förmåga att göra sin röst hörd. Organisationen, eko-

nomiska resurser, arbetsledningen och arbetssituationen påverkar arbetet i hög utsträckning 

uppger intervjupersonerna i min undersökning. Detta visar också tidigare forskning (Sundell & 

Egelund, 2001, s. 149). Personliga egenskaper hos enskilda socialsekreterare uppger intervju-

personerna i min undersökning också vara en viktig faktor som påverkar arbetet. Flera svenska 

undersökningar, bl a. Vinnerljungs förskningsöversikt (1996, s. 77), visar att socialarbetares 

förhållningssätt och insatser påverkar arbetet. 
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6.2 Analys ur systemteoretiskt och rollteoretiskt perspektiv 
Olikheter i hur ofta socialtjänsten följer upp placeringar kan ses i ljuset av systemteorins tan-

kar om öppna respektive slutna system och hjälparsystem (Payne 1997/2002, s. 193). Det kan 

handla om att olika socialtjänster i olika kommuner, som formella hjälpsystem, har olika gra-

der av öppenhet. Systemet socialtjänsten är då mer eller mindre öppet för att ge och ta emot 

kommunikation i förhållande till systemet barnet i familjehem. Beroende på graden av öppen-

het i det formella hjälpsystemet har socialsekreterarna som subsystem mer eller mindre ut-

rymme att kommunicera med andra system. Tätheten i uppföljningsbesöken och hur de 

genomförs kan också kopplas till rollteorins tankar om hur roller skapas (Payne 1997/2002, s. 

222). En del socialsekreterares ambition att skapa en egen relation med barnet handlar sanno-

likt om deras egna förväntningar på sin roll utifrån lagstiftarnas intention att barnets intresse 

ska tillvaratas. Att andra socialsekreterare inte har samma uppfattning om sin roll, och därmed 

inte skapar någon utpräglad egen relation med barnet, kan tyda på att det råder en intra-

rollkonflikt inom yrkesgruppen. 

Avsaknaden av någon strukturerad metod kan illusteras av de systemteoretiska idéerna (Pay-

ne, 1997/2002, s. 194) om hur kommunikation påverkar systemet. Om inflödet till social-

tjänstsystemet är torftigt på grund av att man inte använder ett informationsgivande instru-

ment, blir det heller inte så mycket genomflöde och utflödet, den hjälp och det stöd som 

kommer till barnen, blir inte heller särskilt omfattande. Återkopplingsslingorna, den informa-

tion socialtjänsten får om barnets utveckling, blir då också mycket knapphändig. Det skulle 

kunna påverka barnen negativt då de kanske inte får det stöd och den hjälp de behöver för att 

socialsekreterarna inte kan se behovet utifrån den information de får om barnets utveckling. 

De systemteoretiska tankarna om hjälparsystem, att individen har det naturliga, det formella 

och det samhälleliga hjälpsystemet att vända sig till för hjälp (Pincus & Minahan, 1973/1978, 

s. 14-16), kan kasta ljus över flera undersökningsresultat. Barnets behov styr arbetet i hög ut-

sträckning uppger socialsekreterarna. Socialsekreterarna är, i egenskap av socialtjänstens sub-

system, i detta sammanhang ett formellt hjälpsystem för barnet och då är det ju deras uppdrag 

att se till barnets bästa i första hand. När det gäller socialtjänstens bristande uppföljning av 

familjehemsplacerade barns skolgång kan det handla om att socialtjänsten som formellt hjälp-

system förlitar sig på de övriga två hjälpsystemen. Dessa är det naturliga, som för de här bar-

nen är familjehemmet i första hand, och det samhälleliga, som är skolan själv. Socialtjänsten 

kan anse att det familjehemsplacerade barnet ingår mer intimt i dessa system och de därmed 

har bättre kommunikation. Barnen i min undersökning har alla varit placerade i sitt familje-
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hem länge och känner förhoppningsvis en stark samhörighet med familjehemmet som natur-

ligt hjälparsystem. De har då stora möjligheter att tillgodogöra sig det känslomässiga stöd och 

den tillgivenhet de får av sitt naturliga hjälparsystem och därmed fungera på ett bra sätt i de 

olika system det ingår i, t ex skolan. Hög tilltro till familjehemmet gör att socialtjänsten drar 

sig tillbaka visar min undersökning. Socialsekreterarna kan uppleva att barnet får all hjälp det 

behöver från sitt naturliga system, familjehemmet. Då barnet varit placerat länge och i bästa 

fall är väl sammansmält med familjehemmet, ser det sannolikt familjehemmet som sitt natur-

liga hjälparsystem, och familjehemmet kan också se på det placerade barnet som en självklar 

del i deras naturliga system. Det kan då vara viktigt för barnet att få vara ifred i sitt naturliga 

system och få en vardag där, vilket kan innebära att socialsekreterarna drar sig tillbaka. 

Man kan också se det så att det familjehemsplacerade barnet på sätt och vis får två naturliga 

hjälpsystem, familjehemmet och den biologiska familjen. Detta kanske inte alltid gynnar dem 

utan kan också skapa en konflikt och det kan bli svårt för barnet att använda sig av något av 

systemen. De två naturliga hjälpsystemen kan ha motsatta behov och barnets kan hamna mitt 

emellan. Detta kan kopplas till systemteorins tankar om system i konflikt (Payne, 1997/2002, 

s. 198). Dessa tankar kan också belysa de motsättningar som socialsekreterare kan hamna i. 

Det kan uppstå motsättningar mellan barnets, familjehemmets och de biologiska föräldrarnas 

behov. Dessa tre nämnda system har då hamnat i konflikt med varandra. Om socialtjänsten är 

organiserad så att samma socialsekreterare har ansvar för stöd till alla dessa tre system ham-

nar den socialsekreteraren sannolikt, utifrån ett rollteoretiskt perspektiv (a.a, s. 223), i en in-

ter-rollkonflikt, då de tre olika roller han/hon har blir mycket svåra att förena. I de flesta av de 

kommuner som förekommer i min undersökning har man en särskild familjehems-sekreterare, 

som ansvarar för stödet till familjehemmet. Men fortfarande kan ju social-sekreteraren hamna 

i en inter-rollkonflikt mellan rollen som barnets företrädare och rollen som de biologiska för-

äldrarnas företrädare. 

Socialtjänstens arbete med kontakten med de biologiska föräldrarna kan illustreras av system-

teorins fyra grundläggande system i det sociala arbetet (Payne, 1997/2002, s. 200). Social-

tjänsten agerar som förändringsförmedlarsystem. Det hjälper barnet, som är klientsystem. 

Måltavlesystem, människor som ska förändras, är de biologiska föräldrarna och aktionssy-

stem, människor som socialtjänsten arbetar med för att uppnå sina mål, är familjehemmet. So-

cialsekreteraren antar en ombudsrelation då de arbetar för barnet, att det ska fungera i aktions-

systemet, och med att förändra måltavlesystemet. 
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Kring de flesta av barnen i min undersökning har socialtjänsten tagit ställning till överflytt-

ning av vårdnaden. Det kan kopplas till rollteorins tankar om förväntningar på roller (Payne, 

1997/2002, s. 222) och systemteorin idéer om att alla organismer är system (a.a, s. 193). Att 

man tar ställning till överflyttning av vårdnaden verkar i hög utsträckning handla om att man i 

sin yrkesroll följer det kontrollsystem, lagen, som sätter ramarna för arbetet. Överflyttning av 

vårdnaden är från lagstiftarens sida tänkt som ett sätt att trygga barnet, men frågan är om det 

blir så i praktiken. I systemet familjehemsplacering ingår barnet, familjehemmet, de biologis-

ka föräldrarna och socialtjänsten. Vid en överflyttning av vårdnaden försvinner socialtjänsten 

som stöd för barnet och hela vårdnadsansvaret och ansvaret för kontakten med de biologiska 

föräldrarna läggs över på familjehemmet. Eftersom man tar vårdnaden ifrån de biologiska för-

äldrarna kan det ge upphov till konflikter, som familjehemmet får hantera på egen hand, eller 

så ger de biologiska föräldrarna upp och försvinner även de från barnet. I lagen står det att den 

ekonomiska ersättningen till familjehemmen bör fortsätta att utgå, men skulle den dras in 

skulle kanske inte familje-hemmen så gärna stå ensamma med barnen och de biologiska för-

äldrarna utan ersättning. Risken kan bli att barnen då även förlorar familjehemmet som stöd-

system och står helt själva. 

Organisationen, ekonomiska resurser, arbetsledningen och arbetssituationen påverkar arbetet i 

hög utsträckning visar min undersökning. Socialsekreterare får direktiv uppifrån, både lagar 

och andra mer informella krav på besparingar och många ärenden som behöver handläggas. 

Samtidigt finns kravet att vara där för barnet och det kan bli att socialsekreteraren hamnar, med 

systemteoretiska ord (Payne 1997/2002, s. 198), i konflikt mellan två system eller, med rollteo-

retiska ord (a.a, s. 223), får en upplevelse av inter-rollkonflikt, att rollen som barnets respektive 

socialtjänstens företrädare inte går att förena. Det kan då uppstå en rollosäkerhet, då man blir 

osäker på vad en roll kräver av en, vems parti ska man ta. Detta kan sluta med en rolldistans, 

då man tar avstånd från sin roll för att man inte vet hur man ska förhålla sig till den. 

Personliga egenskaper hos enskilda socialsekreterare uppger intervjupersonerna i min under-

sökning också vara en viktig faktor som påverkar arbetet med familjehemsplacerade barn. Det 

handlar väl, ur rollteoretisk synvinkel (Payne, 1997/2002, s. 222), mycket om vad man som 

socialsekreterare själv har för förväntningar på sin egen yrkesroll och hur man utifrån sina 

egna förväntningar skapar den rollen. Min undersökning visar tendenser på en ökad tydlighet 

gällande vad man som socialsekreterare har för uppdrag i och med att arbetet blivit mer struk-

turerat och det finns mer riktlinjer kring hur man ska arbeta för barnets bästa. Om man, utifrån 

systemteoretiska idéer om systemens fungerande (a.a, s. 194), som socialsekreterare samspe-
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lar i hög utsträckning med barnet i det system man tillsammans med familjehemmet, de bio-

logiska föräldrarna och organisationen ingår i, skapas extra energi, synergi, som kanske kan 

leda till en ömsesidighet i systemet, att fler aktörer i systemet börjar samspela. I och med att 

arbetet blivit mer strukturerat och det blivit ett tydligare uppdrag gör det rimligtvis också yr-

kesrollen tydligare, sett ur ett rollteoretiskt perspektiv (a.a, s. 222). Men det kan vara svårt att 

hävda sin roll om den går mot systemet, för då kan man bestaffas (Öquist, 1992, s. 51). I min 

undersökning var det en socialsekreterare som jag inte intervjuade på grund av att hon ringde 

sig sjuk till vårt inbokade möte och hade inte möjlighet att träffa mig någon annan dag heller. 

Det var också den socialtjänst som fick klart mest kritik av familjehemmet för hur de ansvarat 

för det familjehemsplacerade barnet. Man skulle kunna tänka sig att det fanns ett samband 

mellan att hon inte hade tid att träffa mig och att familjehemmet var missnöjda för barnets 

räkning. Socialsekreteraren har kanske, ur ett rollteoretiskt perspektiv (Payne 1997/2002, s. 

223) hamnat i en inter-rollkonflikt mellan barnet och organisationen och har kanske också 

hamnat i en rolldistans, att hon inte vet hur hon ska förhålla sig till sin roll. 

Barnen i min undersökning verkar ha lättare att ha kontakt med sina biologiska syskon och 

övrig släkt eller närstående än med sina biologiska föräldrar. Det skulle kunns ses utifrån roll-

teorins begrepp om rollförväntningar. Det kan handla om att de biologiska föräldrarna har 

brustit i sina roller som föräldrar. De har inte betett sig som föräldrar ska och som barnen för-

väntat att de ska utifrån rollerna mamma och pappa. De har en tillskriven roll som förälder 

men någon rollkomplementaritet (Payne 1997/2002, s. 223) inträffar inte då de inte uppfyller 

förväntningarna eller beteendet som tillhör föräldrarollen. De biologiska syskonen och de öv-

riga närstående har kanske mer av en rollkomplementaritet och de familjehemsplacerade bar-

nen har då lättare att umgås med dem då de beter sig som förväntat. 

Det faktum att familjehemsmammorna och socialsekreterarnas åsikter inte klart kan kopplas 

till deras olika positioner i förhållande till det familjehemsplacerade barnet kan ses ur ett roll-

teoretiskt perspektiv (a.a, s. 222). Det verkar som en del av intervjupersonerna har starka egna 

förväntningar på att deras roll främst är som barnets företrädare. De har en klar uppfattning 

om vad som är barnets bästa och försöker genomdriva det. Det handlar alltså snarare, hos 

både familjehemsmammor och socialsekreterare, om att personliga egenskaper bestämmer 

vilka åsikter de har, än att åsikterna hänger samman med deras positioner. 

7. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer jag inledningsvis redogöra för hur uppsatsens frågeställ-

ningar besvarats och vilka slutsatser man kan dra utifrån det. Jag kommer vidare att diskutera 
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metodens för- och nackdelar och slutligen dela med mig av de vidare funderingar som arbetet 

med denna uppsats genererat. 

7.1 Svar på forskningsfrågorna 

• På vilket sätt följer socialtjänsten, enligt familjehem och socialsekreterare, upp 

placeringar av barn i familjehem och vilka faktorer, anser familjehem och soci-

alsekreterare, påverkar uppföljningssättet? 

Uppföljningshembesöken har varit två gånger per år för de flesta av barnen, vilket är något 

tätare än den tidigare forskningen visar (Riksdagens revisorer, 2001, s. 32). Socialsekreterarna 

pratar alltid med barnet, men barnens villighet att prata med dem och de svar social-

sekreteraren får påverkas av vilken relation de har etablerat med barnet. Socialtjänsten tar säl-

lan direkt kontakt med skolan, vilket stämmer överens med den tidigare forskningen (Egelund 

& Hestbæk, 2003, s. 130). I uppföljningen används inte fullt ut någon strukturerad metod, vil-

ket också är vad som framkommer av den tidigare forskningen (Riksdagens revisorer, 2001, 

s.65). Faktorer som påverkar uppföljningen är främst barnets behov, om det är en ny placer-

ing, tilltron till familjehemmet, socialsekreterarnas arbetssituation, arbets-metoder, personal-

omsättning, socialtjänstens organisation och socialsekreterares personliga egenskaper. Upp-

följningssättet kan belysas utifrån systemteoretiska tankar om systems öppenhet och idéerna 

om hjälparsystem (Payne, 1997/2002, s. 193). Socialtjänstsystemet kan vara mer eller mindre 

öppet för att kommunicera med barnet och skolan. Det kan leda till att socialtjänsten inte får 

tillräckligt med information om barnets situation för att kunna fånga upp eventuell problema-

tik. Socialtjänsten verkar i ganska hög grad förlita sig på skolan och familjehemmet som 

hjälpsystem för barnet. Uppföljningssättet kan också ses utifrån rollteoretiska tankar (a.a, s. 

222) om att olika socialsekreterare kan ha olika egna förväntningar på vad yrkesrollen inne-

bär, vilket kan leda till att de har olika arbetssätt.  

• Hur tillgodoses, enligt familjehem och socialsekreterare, barnets behov av kon-

takt med den biologiska familjen och hemmiljön och vilka faktorer, anser svars-

personerna, påverkar hur behovet tillgodoses? 

Socialtjänsten arbetar kring de flesta av barnen med kontakten med de biologiska föräldrarna, 

utifrån barnets behov, antingen att bibehålla den eller att begränsa den. Socialtjänsten verkar i 

ganska hög utsträckning lyssna på barnets vilja och behov av umgänge med de biologiska för-

äldrarna, åtminstone när barnet är lite äldre. När det gäller barnets kontakt med sina biologiska 

syskon och andra närstående har inte socialtjänsten varit lika aktiva, utan där har familjehem-

men eller släktingar huvudsakligen själva initierat kontakten. Närhetsprincipen tillgodoses 
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mycket väl, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Riksdagens revisorer, 2001, s.35). 

Förutom nämnda faktorer kring föregående frågeställning påverkar kring denna punkt också 

socialtjänstens och familjehemmens inställning till kontakt med de biologiska föräldrarna, hur 

föräldrarnas problematik ser ut och intressekonflikter mellan barnets, familjehemmets och de 

biologiska föräldrarnas behov. Kontakten med den biologiska familjen kan ses i ljuset av de 

systemteoretiska tankarna om system i konflikt (Payne, 1997/2002, s. 198). Det familjehems-

placerade barnet har både sitt biologiska naturliga hjälpsystem med också familjehemmet som 

naturligt hjälpsystem. De båda systemen kan hamna i konflikt om de har olika behov, vilket 

kan leda till att barnet inte kan använda något av dem. Som socialsekreterare kan man utifrån 

motsättningar mellan barnets och de biologiska föräldrarnas och ibland även familjehemmets 

behov, också hamna i denna systemkonflikt samt hamna i en inter-rollkonflikt, då man ur ett 

rollteoretiskt perspektiv (a.a, s. 223) får två eller tre roller som är svåra att förena. Den tidigare 

forskningen visar på detta problem (Bergman, s. 8) och att det i sådana situationer varit svårt 

att värna barnets intresse, då det har sämst förmåga att göra sin röst hörd. 

• Vilken planering finns, enligt familjehem och socialsekreterare, för familje-

hemsplacerade barn och vilka faktorer, anser svarspersonerna, påverkas plane-

ringen av? 

Socialtjänsten upprättar vårdplaner kring de flesta barn. Det skiljer sig från den tidigare forsk-

ningen som pekar på att det inte är så vanligt med vårdplaner, men att det blivit vanligare på 

senare år (Riksdagens revisorer, 2001, s. 32). Socialtjänsten ger i början av en placering oftast 

tillräcklig information till familjehem kring barnets situation och hur lång placeringen förvän-

tas bli, vilket dock den tidigare forskningen pekar på brister kring (Sundell & Thunell, 1997, 

s. 77). Socialtjänsten tar ganska ofta ställning till överflyttning av vårdnaden. Dock fram-

kommer frågetecken kring huruvida det blir tryggare för det familjehemsplacerade barnet med 

en vårdnadsöverflyttning. Det kan ses utifrån systemteoretiska tankar om systemkonflikter 

(Payne, 1997/2002, s. 198). Socialtjänsten försvinner som stödsystem vid en vårdnadsöver-

flyttning och risken finns att biologiska föräldrar ger upp och även de försvinner för barnet. 

Det kan uppstå svåra konflikter, som familjehemmet står själva inför, vilket kan leda till att 

även de försvinner som stödsystem för barnet. Kring denna punkt påverkar de tidigare nämn-

da faktorerna.  

7.2 Slutsatser 
Att som socialsekreterare skapa en relation med det familjehemsplacerade barnet framstår 

som en viktig punkt när det gäller uppföljningen och arbetet i övrigt. Om barnet känner trygg-

 34



ANNELI JOHANSSON  SAMHÄLLET SOM FÖRÄLDER 

het och tillit till sin socialsekreterare blir det sannolikt naturligt att det pratar och berättar sa-

ker för honom/henne. För att skapa en bra relation krävs nog kontinuitet och att man har möj-

lighet och vilja att träffa barnet ofta. Det finns tillgång till strukturerade uppföljnings-metoder, 

men de används inte i den utsträckning de skulle kunna göra. Kanske blir det ändring på det 

om BBiC-projektet utvärderas positivt. Användandet av t ex BBiC verkar ge omfattande in-

formation om barnets situation, som kan komma barnet till gagn. Å andra sidan framkommer i 

min undersökning tankar från socialtjänstens och familjehemmens sida att barnen i familje-

hem också behöver vara ifred från socialtjänsten och växa in i sin familj och få känna sig som 

del i en vanlig familj, och inte hela tiden utfrågad. Men det handlar nog mycket om vilken re-

lation socialsekreteraren har med barnet, hur barnet upplever kontakten. 

Den framträdande tanken inom svensk socialtjänst och lagstiftning, att det familjehems-

placerade barnet gynnas av en kontakt med sina biologiska föräldrar, präglar socialtjänstens 

arbete med bibehållandet av kontakten. Flera av barnen i min undersökning har själva uttryckt 

en vilja att inte ha någon kontakt med sina biologiska föräldrar. Dock verkar det kräva att 

barnet uppnått en viss ålder och mognad och noga kan redogöra för sina skäl för att social-

tjänsten ska lyssna på dem och stå på deras sida. Det verkar finnas en rädsla hos socialtjänsten 

att de biologiska föräldrarna ska försvinna ur barnets liv, vilket gör att man ibland kanske på 

bekostnad av barnets välmående bibehåller en kontakt som barnet inte mår bra av. Social-

tjänsten är betydligt sämre på att arbeta för att barnen ska bibehålla kontakten med övriga när-

stående. Sådana relationer kan kanske vara viktigare för barnen, då de kan vara mindre kon-

fliktfyllda än relationen med de biologiska föräldrarna. 

Vid en intressekonflikt mellan barnets, familjehemmets och/eller de biologiska föräldrarnas 

behov visar det sig att det finns stor risk att barnet drar det kortaste strået. Den svåraste posi-

tionen har de socialsekreterare som ska se till alla tre parters bästa, men även i de kommuner 

där särskilda familjehemssekreterare finns kan detta vara ett problem, då man ska försöka 

jämka mellan barnets och de biologiska föräldrarnas behov. Många socialsekreterare uppger 

ju att de sätter barnet i första rummet, men det kan nog vara svårt i praktiken, då det är viktigt 

att behålla en bra relation till alla parter samt att barnet ofta har svårast att göra sin röst hörd. 

För att säkra barnets intressen anser jag att en särskild barnhandläggare skulle vara bra att ha i 

alla kommuner. 

En vårdplan ska enligt lagen alltid upprättas och bör så göra, då det är en rättsäkerhet för bar-

nen, att det finns något dokument som talar om varför socialtjänsten gör som de gör med tan-

ke på det drastiska ingrepp de ändå gör i barns liv när de placerar dem i ett annat hem än det 
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egna. För barnets bästa är det också viktigt att familjehemmen får tillräcklig information om 

barnets situation vid en placering, så att de på bästa sätt kan tillgodose barnets behov. Där 

måste barnets bästa gå före de biologiska föräldrarnas integritet, anser jag. 

Utifrån min undersökning framkommer tveksamheter kring det positiva med vårdnads-

överflyttning. Det verkar finnas risk att det inte blir tryggare för barnet utan snarare tvärtom. 

Socialtjänsten har i flera fall i min undersökning bedömt att genomdrivandet av en vårdnad-

söverflyttning skulle bli till men för barnet, framförallt utifrån att relationen med de biologis-

ka föräldrarna riskerar att ta skada. Man kan fråga sig om man verkligen ska ha en tvingande 

lagstiftning, att socialtjänsten ska ta ställning till vårdnadsöverflyttning. Det kan ju bli så att 

socialtjänstorganisationen ser en vinst för egen del i att driva igenom vårdnadsöverflyttningar 

och uppmanar socialsekreterare att arbeta för detta. Risken finns att barnens behov kan hamna 

i skymundan.  

Min undersökning visar inte att familjehem och socialsekreterare har skilda åsikter som klart 

kan kopplas till deras olika roller i förhållande till barnet. Socialsekreterare har olika uppfatt-

ningar om vad yrkesrollen innebär och olika sätt att leva upp till den. Hur social-sekreterare 

ser på sin yrkesroll kan handla om deras egna förväntningar på rollen. Hur familje-

hemsmammorna ser på sin roll verkar också i hög grad handla om deras egna förväntningar 

på rollen. Trots att socialsekreterarna och familjehemmen ingår i olika system kring barnet 

agerar de inte och har inte uppfattningar som direkt kan kopplas till den position de har i för-

hållande till barnet. Det verkar framförallt handla om personliga uppfattningar de har om sitt 

uppdrag. 

Lagstiftningen har antagit ett starkare barnperspektiv på senare år, vilket förhoppningsvis ökar 

tillvaratagandet av det familjehemsplacerade barnets rättigheter. En viss förbättring av struk-

turen och dokumentationen verkar ju ha skett, men arbetet kan förbättras mycket, mycket mer 

är min bestämda uppfattning. Utifrån systemteorin och rollteorin (Payne, 1997/2002, s. 193, 

223) kan förklaringen kanske ligga i själva socialtjänstsystemet och socialsekreterarna som 

subsystem. Ett system vill helst gå på i samma hjulspår och nya tankar och arbetssätt går då 

emot systemet och kan bestraffas. Att som socialsekreterare komma med nya tankar och me-

toder kan av systemet uppfattas negativt. Att gå emot systemet kan då göra att man hamnar i 

en konflikt mellan organisationen och barnets bästa, vilket kan leda till en inter-rollkonflikt. 

Denna problematiska arbetssituation kan vara en förklaring till den personalomsättning som 

finns inom socialtjänsten. Att arbeta med familjehemsplacerade barn verkar kräva att man 

som socialsekreterare inte backar från konflikter med sin organisation i sin strävan efter bar-
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nets bästa. Tursamt nog för barn i familjehem verkar det finnas en hel del av den sorten. Kan-

ske kan de med gemensamma krafter förändra systemet socialtjänsten. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att socialtjänsten relativt väl tar sitt ansvar för famil-

jehemsplacerade barn men att det handlar mycket om hur socialtjänsten som system och kan-

ske framförallt hur enskilda socialsekreterare tolkar lagen och yrkesrollen och hur pass starkt 

barnets bästa väger mot ekonomiska resurser. 

7.3 Metodens för- och nackdelar 
Användandet av en kvalitativ intervjumetod där jag intervjuat både familjehemsmammor och 

socialsekreterare har gett en bredare bild av situationen för familjehemsplacerade barn än om 

jag bara intervjuat den ena kategorin. Om jag hade intervjuat familjehemsplacerade barn 

och/eller deras biologiska föräldrar hade jag såklart fått en ännu bättre bild av situationen. Det 

valde jag dock bort av etiska skäl, då det kan vara ett känsligt ämne för dem och det kräver att 

man har resurser att erbjuda det stöd som de kanske skulle kunna behöva, något som jag inte 

hade till buds. En annan fördel med metoden är att jag fått beskrivningar av situationer och 

fått ta del av intervjupersonernas upplevelser. En kvalitativ metod gynnar syftet att nå en för-

ståelse, vilket var min ambition med denna uppsats. En nackdel med användandet av en kvali-

tativ metod är svårigheten att nå generaliserande resultat. Jag har undersökt socialtjänstens 

uppföljningsarbete kring några familjehemsplacerade barn, vilket i sig inte kan ge några gene-

raliserande reslutat. Det kan också vara en förklaring till att mina resultat ibland skiljer sig 

från tidigare forskning. 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att ta reda på mer vad familjehemsvården innehåller och vilka insat-

ser socialtjänsten erbjuder barn i familjehem. Hur stödet till familjehemmen ser ut skulle vara 

intressant att forska kring och hur det stödet påverkar de familjehemsplacerade barnen. Famil-

jehemsplacerade barns fysiska och psykiska hälsa har visat sig vara ett relativt okänt område, 

så det skulle också vara spännande att undersöka. 

Familjehemsplacering av barn är ett drastiskt ingrepp i ett barns liv och om det är rätt eller fel 

är väl inte alla gånger solklart. Att undersöka mer om resultat och effekter av placering i fa-

miljehem skulle kanske kunna ge en tydligare vägledning. Kanske skulle någon slags jämfö-

rande studie mellan placerade och ickeplacerade syskon kunna vara ett alternativ. Det skulle 

också vara intressant att ta reda på i vilken utsträckning möjligheter till släktingplaceringar 

utreds. 
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I vilken utsträckning socialtjänsten arbetar aktivt med de biologiska föräldrarna under en pla-

cering av deras barn i familjehem skulle också vara en intressant aspekt. 

Vad som händer med barn som varit placerade i familjehem efter placeringens slut skulle vara 

spännande att ta reda på. Framförallt hur deras relationer ser ut. Om de har kontakt med sitt 

familjehem, med sin biologiska familj eller kanske med sin socialsekreterare. 
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Bilaga 1  Intervjuguide familjehem 

Inledande frågor: 
• Hur länge har ni varit familjehem? 
• Hur ser er ursprungsfamilj ut? 

 
Tema 1: Uppföljningssätt 
Individuella frågor: 

• Hur ofta har socialtjänsten tagit kontakt med er det senaste året för att följa upp bar-
nets utveckling under placeringen? 

• På vilket sätt har uppföljningen skett?  
• Vad har man pratat om vid uppföljningen? 
• Vet du om socialtjänsten har tagit kontakt med barnets dagis/skola? Hur har isåfall den 

kontakten sett ut? 
• Vet du om socialtjänsten använt någon strukturerad metod för uppföljning?  

Generella frågor:  
• Har du några tankar om vilka faktorer som påverkar hur socialtjänsten följer upp pla-

ceringar?  
• Har du märkt några skillnader om uppföljningssättet förändrats under de år ni varit 

familjehem? Isåfall på vilket sätt? 
• Har du märkt några skillnader kring hur uppföljningen ser ut beroende på hur gammalt 

barnet är eller hur länge det varit placerat? 
• Anser du att socialtjänstens uppföljning av hur barnet har det är tillräcklig? Om inte: 

Hur borde det se ut? 
 
Tema 2: Barnets kontakt med biologiska familjen/hemmiljön 
Individuella frågor: 

• Har socialtjänsten det senaste året aktivt verkat för att kontakt med den biologiska fa-
miljen bibehålls?  

• Om ja: På vilket sätt?  
• Har barnet haft kontakt med biologisk mor, biologisk far, biologiska syskon, biologis-

ka far/morföräldrar, andra närstående det senaste året? Hur ofta har barnet haft kontakt 
med ovanstående personer? 

• Om nej: Har barnet genom annan försorg (via familjehemmet?) bibehållit kontakt med 
biologiska familjen? 

Generella frågor: 
• Har du några tankar om vilka faktorer som påvekar huruvida socialtjänsten verkar för 

eller mot att barnet har kontakt med den biologiska familjen?  
• Har du märkt några skillnader gällande socialtjänstens inställning till kontakt med den 

biologiska familjen under de år ni varit familjehem? Isåfall vilka? 
• Har du märkt några skillnader gällande barnets kontakt med den biologiska familjen 

utifrån hur gamla barnen är eller hur länge de varit placerade? 
• Hur ser du på kontakten med den biologiska familjen? 

 
Tema 3: Planering 
Individuella frågor: 

• Känner du till om socialtjänsten har upprättat någon vårdplan kring barnet?  
Om ja: Vet du vilken planering som finns gällande barnets behov av insatser, hur um-

 41



ANNELI JOHANSSON  SAMHÄLLET SOM FÖRÄLDER 

gänget med den biologiska familjen ska ordnas, målet med vården samt barnets och 
vårdnadshavarnas syn på vården? 

• Har du fått information om barnets behov, hälsa, skolgång etc.? 
• Vet du hur lång placeringen ska vara? 
• Har ni haft barn placerade längre än tre år? Om ja: Har socialtjänsten tagit ställning till 

överflyttning av vårdnaden?  
Generella frågor: 

• Har du några tankar om vilka faktorer som kan påverka huruvida socialtjänsten upp-
rättar en vårdplan?  

• Vad bör ingå i planeringen kring ett familjehemsplacerat barn? 
 
Avslutande fråga 

• Hur väl anser du att socialtjänsten tar sitt ansvar för familjehemsplacerade barn? 
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Bilaga 2  Intervjuguide socialsekretarare 
Inledande frågor: 

• Hur länge har du arbetat med barnavårdsärenden? 
• Hur är socialtjänsten i den här kommunen organiserad när det gäller barnavården? 

 
Tema 1: Uppföljningssätt 
Individuella frågor: 

• Hur ofta har ni följt upp placeringen det senaste året? 
• På vilket sätt har uppföljningen skett?  
• Har kontakt tagits med barnets dagis/skola? Hur har isåfall den kontakten sett ut?  
• Har ni använt någon strukturerad metod för uppföljning? Om ja: Beskriv den!  

Generella frågor: 
• Vilka faktorer påverkar hur ni följer upp placeringar?  
• Har du någon uppfattning om huruvida uppföljningssättet förändrats på något sätt un-

der senare år?  
 
Tema 2: Barnets kontakt med biologiska familjen/hemmiljön 
Individuella frågor: 

• Arbetar ni för att kontakten med den biologiska familjen bibehålls under placeringen? 
Isåfall på vilket sätt? 

• Har barnet under placeringen haft kontakt med biologisk mor, biologisk far, biologis-
ka syskon, biologiska far/morföräldrar, andra närstående? Hur ofta under det senaste 
året har barnet haft kontakt med ovanstående personer? 

Generella frågor: 
• Vilka faktorer påvekar hur ni arbetar med barnets kontakt med den biologiska famil-

jen?  
 
Tema 3: Planering 
Individuella frågor: 

• Finns någon vårdplan upprättad kring barnet som innefattar barnets behov av insatser, 
hur umgänget med den biologiska familjen ska ordnas, målet med vården samt barnets 
och vårdnadshavarnas syn på vården? 

• Om barnet varit placerat längre än tre år – Har ställning tagits till överflyttning av 
vårdnad? 

Generella frågor: 
• Vilka faktorer påverkar huruvida en vårdplan finns upprättad?  
• Vad brukar familjehemmen få information om gällande barnets bakgrund, hälsa, skol-

gång, orsak till placering, hur lång placeringen förväntas bli etc?  
• Får familjehemmen olika mycket information beroende på om barnet är placerat enligt 

SoL eller LVU? 
 
Avslutande fråga: 

• Har du något att tillägga gällande socialtjänstens arbete med familjehemsplacerade 
barn? 
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