
Uppsala Universitet  

Sociologiska Institutionen 

Socionomprogrammet med inriktning barn och ungdom 

C-uppsats 15 Hp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjehemsplacerade barns 

upplevelser av delaktighet  
- i ett retroperspektiv 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Hanna Thunberg 

Handledare: Kari Jess 

 



Hanna Thunberg.  Socionomprogrammet HT 2011  

hanna.thunberg.5700@student.uu.se  Uppsala Universitet 

 2 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att utvärdera hur tidigare familjehemsplacerade ungdomar 

upplevt sig vara delaktiga i beslut rörande dem. De unga vuxna som intervjuades hade alla 

blivit placerade av samma kommun och det är denna kommun som önskade utvärderingen. 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa metoder och bygger på intervjuer med fem 

unga vuxna, i åldrarna 22-28. För att analysera intervjupersonernas utsagor, har jag använt 

mig av ett analysverktyg för delaktighet, nämligen Harts (1992) delaktighetsstege. För att se 

hur intervjupersonernas delaktighet påverkat deras känsla av sammanhang, har jag i min 

analys även använt mig av Antonovskys (1987) teori KASAM. 

  
Resultaten visar på en stor bredd av upplevd delaktighet. Det finns både skillnader i hur 

delaktighet upplevs hos den enskilde individen och för personerna sinsemellan. Resultaten 

pekar dock på att flertalet upplevde att delaktigheten ökade i takt med ålder. De flesta av de 

intervjuade ansåg sig ha blivit informerade om saker som skedde kring deras livssituation. 

Dock fanns det önskningar om att få inbjudas till större delaktighet. Det går tydligt att utläsa i 

resultaten, att de som trivdes bra i sina familjehem, hade ett mindre behov av att vara 

delaktiga. De uttryckte även att de inte heller hade någon större vilja att vara delaktiga. Ingen 

av de intervjuade såg dock delaktighet som något negativt. 

  

Nyckelord: Barn, delaktighet, familjehem, information och barns bästa. 

  

Abstract 
The aim of this study was to evaluate how former foster children experienced their own 

involvement in decisions made about them. The young adults who were interviewed had all 

been placed by the same municipality and it is this municipality that requested that this 

evaluation should be done. The study was conducted using qualitative methods and it is based 

on interviews with five young adults, aged 22-28. In order to analyze the interviewees’ 

statements I have used an analysis tool for participation, namely Hart’s (1992) participation 

ladder. In order to see how the interviewees’ participation has affected their sense of 

coherence I have also in my analysis used Antonovsky´s (1987) sense of coherence theory 

(SOC). 

  

The results show a wide range of perceived participation. There are both differences in the 

way participation is perceived by the individual person and between the individuals 

themselves. However, the results indicate that several of the interviewees experienced that 

participation increased as they got older. Furthermore, most of them felt that they had been 

informed about things concerning their life situation. However, there were desires to reach a 

higher degree of involvement. It can be clearly inferred from the results that those who felt 

secure and comfortable in their foster homes, had less need to be involved. They also 

expressed that they did not have any great desire to be involved. None of the interviewees, 

however, saw participation as something negative.  

  

Keywords: Children, participation, foster homes, information and children's best interests. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Kommunerna i Sverige har ett antal obligatoriska uppgifter de ska utföra, däribland finner vi 

social omsorg som en uppgift. Den sociala omsorgen inbegriper såväl äldre- och 

handikappsomsorg som individ- och familjeomsorg (Regeringskansliet 2011). Det är 

socialtjänsten i kommunen som har ansvaret för att utreda barn som far illa eller misstänks 

fara illa. Detta efter att de fått in en anmälan. När socialtjänsten fått en anmälan om oro för 

barn, ska de först göra en förhandsbedömning, som ska ge underlag för om ärendet ska gå 

vidare till utredning eller läggas ned. Öppnas en utredning görs det enligt 11 kap 1§ i 

socialtjänstlagen. Syftet med en barnavårdsutredning är att sammanställa ett underlag. Utifrån 

detta ska sedan socialsekreteraren bedöma om barnet och dess familj behöver en insats. Om så 

är fallet ska utredningen även ange vilken insats som bäst anses lämplig (Sundell mfl 2007). 

 

En av insatserna som socialtjänsten kan erbjuda barnet är en familjehemsplacering. Det är en 

av de vanligaste insatserna inom den sociala barnavården i Sverige. Enligt Vinnerljungs studie 

(1996) visade det sig att ungefär 3-4 procent av den svenskfödda vuxna befolkningen, födda 

under första halvan av 1970-talet, hade varit placerad i familjehem eller fosterhem under en 

kortare eller längre period av sin barndom. En placering kan ske frivilligt med stöd av 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller med tvång med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, LVU (Mattson 2006). 

 

Studier visar att de familjehemsplacerade barnen ibland känner sig övergivna och att ingen 

lyssnar på dem (se tex. Cederborg & Karlsson 2001). På samhällelig nivå har vi ålagt oss 

ansvaret för att låta barn bli hörda i viktiga frågor som berör dem (Aronsson 1996). I både 

svensk lagstiftning, se SoL 3 kapitel 5§ 2 stycket och LVU 1§ sjätte stycket, och i FNs 

konvention om barnets rättigheter står det att barnets inställning, så långt som möjligt, ska 

klarläggas och att de har rätt att bli lyssnade på. Dock, som nämnts ovan, finns det forskning 

som tyder på att detta verkar vara svårt att tillämpa i praktiken. Barn inbjuds inte till 

delaktighet i den utsträckning som skulle vara önskvärt (ibid 1996). 

 

Åtgärder har vidtagits för att bland annat stärka barnets ställning i den sociala barnavården. År 

1999 implementerades BBiC– Barns Behov i Centrum i sin helhet i Sverige. Det är ett 

enhetligt system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård. Systemet 

kommer från Storbritannien (Dahlberg & Forssell 2006) och man hoppas att detta ska 

medföra att barn ges större utrymme till delaktighet idag. 

 

Då familjehemsplaceringar är en vanlig insats och barns delaktighet är, som påpekats, en stor 

fråga inom barnavården är denna utvärdering av stor betydelse för det fortsatta arbetet. 

 

1.2 Problemformulering 
Som nämnts ovan är familjehemsplaceringar en av de vanligaste insatserna inom den sociala 

barnavården. Trots att det är vanligt förekommande och att barnen är centrala i detta, pågår 

det ständigt diskussioner om barnens delaktighet i denna insats. Frågan om vilka möjligheter 

barn har till att komma till tals i frågor som rör deras placeringar är mycket central. 

Rasmusson (2006) menar att det är socialsekreterarna i familjehemsvården som har ansvaret 

för att hitta former för att involvera barn i beslut. Det är även de som ska bevaka barnets 

intressen, se till att de får ett ”bra” familjehem, finnas till hands om det blir bekymmer samt 

vara beredda att lyssna och handla i barnets intresse. Ronning (2005) menar att socialtjänsten 

fått kritik för att de inte behandlar klienterna med respekt och för att de inte i tillräcklig grad 
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bidrar till att klienterna får utlopp för sina egna resurser. Klienterna i detta fall är barnen, som 

blir placerade. 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter handlar artikel 12 om barnets rätt att säga sin mening 

i frågor som rör dem, få sin åsikt respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. 

Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde och artikel 3 anger att det 

är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Med detta 

sagt, kan det konstateras att barn har fått rättigheter och deras delaktighet i samhället ökar, 

men mycket arbete återstår (Näsman 2003, Frenning 2008, Nordenfors 2010). Kritik riktas 

mot den sociala barnavården, då de inte anses ha ett barnfokus och därmed inte tar 

ovanstående artiklar i beaktning. Det handlar då främst om att det inte på ett klart och tydligt 

sätt redogörs för vad barnen tycker, med andra ord anses inte barnen få synas och höras i 

utredningarna (Lundström 1996). 

 

I denna studie har jag lyssnat till vad fem unga vuxna i åldrarna 22-28 år, med erfarenhet av 

familjehemsplaceringar, har att säga om sina erfarenheter av delaktighet och 

medbestämmande. Gemensamt för dessa unga vuxna, förutom att de alla varit placerade 

någon gång under uppväxten, är att de alla blivit placerade av samma kommun. Det är denna 

kommun som beställt utvärderingen, då de anser att delaktighet är en viktig aspekt i arbetet 

med brukare som har kontakt med socialtjänsten. 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Att barn ska vara delaktiga och få sin röst hörd återfinns i både svensk lagstiftning och i FNs 

konvention om barnets rättigheter, dock är det inte alltid så enkelt. Därför vill denna kommun 

i Mellansverige utvärdera hur deras tidigare familjehemsplacerade ungdomar anser att 

socialtjänsten lyckats involvera dem. 

 

 I vilken utsträckning anser sig ungdomarna ha varit delaktiga i beslut innan, under och 

efter placering? 

 På vilket sätt gjordes de delaktiga/inte delaktiga? 

 Ville de vara delaktiga? 

 Vad har det betytt för dem att vara delaktiga/inte delaktiga? 

 

1.4 Centrala begrepp 
Delaktighet: Delaktighet är ett stort och svårdefinierat begrepp, därför har jag valt att 

begränsa mig genom att endast beskriva vad som anses med delaktighet i denna utvärdering. I 

denna utvärdering betyder delaktighet barns möjlighet att komma till tals och påverka innan, 

under och efter familjehemsplaceringen. Har barnen fått vara med i beslut som rör dem och 

har de fått information om vad som händer/kommer att hända dem? Jag utgår från Roger 

Harts (1992) delaktighetsstege där han menar att information är det lägsta steget för 

delaktighet. Hart ser därmed att delaktighet finns i olika grader och det är den synen på 

delaktighet jag kommer att använda mig av. Mer om Harts delaktighetsstege kommer i 

avsnittet 3.1 Analysverktyg för delaktighet – Harts delaktighetsstege.  

 

Familjehemsplacering: En av de vanligaste insatserna inom den sociala barnavården är 

familjehemsplaceringar av barn. Placeringen kan ske frivilligt med stöd av socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL eller med tvång med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU (Mattson 2006).  
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Familjehemsplacerade barn är en ytterst utsatt grupp i samhället. Deras uppväxtförhållanden 

har varit allt annat än oproblematiska och har ofta präglats av bristande omsorg, svek och 

ensamhet. Genom en familjehemsplacering sker ytterligare påfrestningar för barnet, då det 

måste lämna sin anknytnings familj. Det vanligaste vid en placering är att barnet placeras hos 

människor de inte känner.  Ansvaret att detta ska bli så bra som möjligt ligger på 

Socialnämnden, under visst samarbete med och tillsyn av andra myndigheter och domstolar. 

Sedan den 1 januari 2002 lyder familjehemsplaceringar av barn och unga under en ny 

socialtjänstlag (2001:453). I och med denna lag har vissa förändringar skett. Socialnämnden 

har numera en skyldighet att upprätta en vårdplan när barn ska familjehemsplaceras. I likhet 

med sin föregångare, betraktas den unge som ett självständigt rättssubjekt från 15 års ålder, 

med rätt till eget integritetsskydd och möjlighet till handlingsfrihet. Dock är situationen för de 

yngre barnen annorlunda. De kan inte bestämma själva utan vårdnadshavarnas godkännande 

(ibid 2006).  

 

Retroperspektiv: I denna utvärdering talar jag om ett retroperspektiv, vilket även ingår i titeln. 

Retroperspektivet i denna utvärdering innebär att intervjupersonerna talar om deras tidigare 

upplevelser av att vara delaktiga i beslut angående deras familjehemsplacering.  

 

1.5 Disposition 
För att denna uppsats ska vara så tydlig och överskådlig som möjligt, kommer jag här att 

presentera uppsatsens upplägg med en kort sammanfattning om vad de olika avsnitten 

innehåller. 

 

I avsnitt 2 kommer jag att presentera den tidigare forskning jag valt för denna uppsats. All 

forskning som nämns har på olika sätt kopplingar till min utvärderings syfte och mina 

frågeställningar. Jag kommer att peka på likheter och olikheter med min utvärdering och även 

på de kunskapsluckor som finns.  

 

I nästföljande avsnitt, avsnitt 3, presenterar jag de teorier jag valt för min utvärdering. Det är 

dessa teorier som kommer att styra min analys. Jag diskuterar även i detta kapitel varför jag 

valt just de teorierna och hur de kan bli användbara.  

 

Avsnitt 4 behandlar mitt metodförfarande. Jag kommer här att grundligt gå igenom mitt urval 

av intervjupersoner, intervjuernas upplägg, utvärderingens reliabilitet och validitet och de 

etiska aspekter som finns, då man gör en utvärdering av denna karaktär. Avslutningsvis 

kommer jag att föra en diskussion kring mina valda metoder, bland annat hur det skulle 

kunnat te sig om jag valt att göra en kvantitativ utvärdering istället.  

 

Mitt resultat och min analys presenteras i avsnitt 5. Jag kommer där att analysera mitt resultat 

genom de teorier jag valt och koppla detta till den tidigare forskning jag funnit i ämnet. 

 

I avsnitt 6 kommer jag att föra en diskussion kring om jag lyckats besvara mina 

frågeställningar genom det resultat jag fått. Jag kommer även att visa på nya intressanta 

infallsvinklar som skulle kunna användas till framtida studier. Till sist kommer jag att 

diskutera mina valda metoder och hur dem kan ha påverkat mina resultat. 
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2. Tidigare forskning 
Nedan kommer jag att redogöra för forskning- och kunskapsläget vad gäller barn som aktörer, 

barnets bästa, barns delaktighet och åldersdiskriminering. Allt detta kopplat till 

familjehemsplaceringar. Detta för att visa hur man juridiskt ser på barn och hur detta visar sig 

i praktiken. Den juridiska aspekten är mycket central för min studie, då de 

familjehemsplacerade barnens juridiska ställning är starkt kopplad till deras faktiska 

deltagande. Jag kommer även att peka på de kunskapsluckor som finns, då det gäller den 

delaktighet som socialtjänsten ger familjehemsplacerade barn och vad min utvärdering kan 

bidra med. 

 

2.1 Barn som aktörer och barnets bästa 
I den nya barndomsforskningen ses barn som aktörer, vilket innebär att det är de själva som 

tolkar sin värld, reflekterar och skapar mening (Näsman 2003, Nordenfors 2010). Rasmusson 

(2006) menar att det finns dem som problematiserar detta. Rasmusson hänvisar till Sandbaeck 

(2004), som kritiserar barndomssociologernas syn på barn, då hon menar att det inte löser alla 

problem och att forskare verkar ta för givet att delaktighet är något bra i sig. I min utvärdering 

kommer jag att låta intervjupersonerna själva definiera om delaktighet har inneburit något 

positivt eller negativt för dem. Detta är en frågeställning som jag inte funnit i den tidigare 

forskning jag sökt. 

 

Det är inte bara barndomsforskningen som talar om barns aktörskap. Länsstyrelsen i 

Stockholms län granskade den sociala barn- och ungdomsvården år 2006. Sammanlagt 

kontrollgranskade Länsstyrelsen 91 av de 730 utredningar som kommunerna redan granskat 

innan. Eftersom de inte kontrollgranskade alla utredningar kan resultatet i urvalet skilja sig 

ifrån det totala antalet (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006), dock går det ändå att dra några 

slutsatser. Länsstyrelsen påpekade att barnets bästa inte går att bedömas, om det inte ingår i 

bedömningen att barnet har fått komma till tals och att barnet fått sina åsikter respekterade. 

Att barnets inställning, så långt som möjligt, ska klarläggas står i socialtjänstlagen 3 kapitel 

5§ 2 stycke och det är ett bevis på att barnkonventionens 12 artikel, se nedan, tagits i 

beaktning (ibid 2006). Motsvarande bestämmelse finns även i LVU 1§ sjätte stycket (Mattson 

2006). Dock står det vidare i socialtjänstlagen, 3 kapitlet 5§ 2 stycket, att man ska ta hänsyn 

till barnets ålder och mognad, vilket jag kommer att återkomma till. I Länsstyrelsens rapport 

(2006) framkommer det att i några fall har handläggare bedömt att det inte var nödvändigt att 

samtala med barnet, vilket är något Länsstyrelsen såg allvarlig på. Länsstyrelsen menade att 

barnet har en absolut rätt att få träffa den som ska bedöma vad han eller hon har för behov. 

Barnet har rätt att bidra till bedömningsunderlaget och överväganden. Om det är till nytta eller 

inte för handläggaren, är med andra ord inte relevant. Även Mattson (1998) är av denna åsikt, 

då hon poängterar att barnkonventionen inte ger myndigheter utrymme att avgöra om barnet 

ska höras eller inte, det är barnets absoluta rättighet att få komma till tals. Jag skulle här, med 

min utvärdering, kunna bidra med hur de intervjuade ungdomarna uppfattade att 

socialtjänsten, i den utvärderade kommunen, samtalat och lyssnat på dem och hur de därmed 

sett till deras aktörskap och delaktighet. 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller en rad artiklar som ska säkra och stärka 

barns ställning i samhället. Artikel 2 fastställer att alla barn har samma rättigheter och lika 

värde. Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barnet. Detta begrepp, barns bästa, är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa 

finns det inga riktlinjer för, det måste bedömas utifrån varje enskilt fall. Artikel 12 handlar om 

barnets rätt att säga sin mening i frågor som rör dem (FN:s konvention om barnets rättigheter, 

Nordenfors 2010). Det finns ett problematiskt förhållande inbyggt i dessa artiklar. 
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Konventionen rymmer två olika perspektiv på barn, nämligen synen på barnet som aktör och 

objekt. Objektperspektivet innebär en syn på barnet som i behov av skydd och omsorg, medan 

aktörperspektivet innebär att se barnet som ett aktivt subjekt. Detta subjekt är kompetent och 

har ett eget handlingsutrymme (Rasmusson 2006, Nordenfors 2010). Problem uppstår därmed 

när socialarbetare ska förhålla sig till båda synsätten och det kan resultera i att möjligheterna 

att möta barn på jämlik nivå minskar (Rasmusson 2006). I barnkonventionen är principen om 

barnets rätt att komma till tals underställd principen om barnets bästa och det är alltid vuxna 

som ska göra bedömningen. Dock har barn över 15 år rättigheten att uttrycka sina åsikter (ibid 

2006), se 11 kapitlet 10 § SoL och 36 § LVU. Yngre barn kan även höras, om det är till nytta 

för utredningen och om barnet inte kan antas ta skada av det, se 11 kapitlet 10 § andra stycket 

SoL och 36§ tredje stycket LVU (Mattson 2006). 

 

En studie som gjorts av Cederborg och Karlsson (2001) belyser barnens upplevelser av att 

ingen lyssnar på dem och att socialtjänsten inte gett dem någon information. I studien var det 

barn som upplevde att de inte fått veta att det fanns beslut om LVU och att de skulle 

tvångsplaceras. Andra hade inte fått veta vilka familjehemsföräldrarna var förrän de blev 

hämtade av för dem främmande människor. Det var mer än hälften av ungdomarna som angav 

att de känt sig övergivna i samband med placeringen. Cederborg och Karlsson (2001) 

konstaterar därmed att de insatser, som från socialtjänstens sida syftar till att bevaka barnens 

intressen, i själva verket sker ”över huvudet” på barnen. Detta är ett exempel på när barn blir 

behandlade som objekt, utan rätt till delaktighet och medverkan.  

 

Rasmusson (2006) har gjort en studie om familjehemsplacerade ungdomar där hon 

intervjuade fem ungdomar i åldrarna 20-24 år. Detta i syfte att undersöka deras erfarenheter 

och upplevelser av sina möjligheter till delaktighet och medbestämmande i samband med 

placeringen, under sin tid i familjehemmet och vid utflyttning, alltså mycket i likhet med min 

utvärdering. Ungdomarna hade bott mellan 4 och 18 år i sina respektive familjehem och de 

hade alla bott kvar utan avbrott fram till myndighetsåldern (Rasmusson 2006). Ingen av 

ungdomarna ifrågasatte det riktiga i att de fått bo i familjehem. Bristen på delaktighet 

handlade istället om att deras situation inte tidigare tagits på tillräckligt stort allvar av 

socialtjänsten. Studien pekar på flera starka minnen och känslor av maktlöshet och ensamhet 

hos ungdomarna. Den visar även hur viktigt det är att ge ungdomarna stöd så att de kan 

medverka i sin egen utveckling och socialisation. Ungdomarnas rädsla, 

kommunikationssvårigheter och dåliga självkänsla kombinerat med oförstående vuxna med 

auktoritära förhållningssätt var ofta ett hinder för ungdomarnas möjligheter till att utvecklas 

(ibid 2006). Trots att denna studies syfte till stor del liknar min utvärdering kommer min 

studie att bidra med kompletterande kvalitativ forskning. En utvärdering av barns upplevelser 

kan aldrig fylla det behov som behövs. Utvärderingen jag gör, kan visa många hur ungdomar 

kan uppleva sin situation, men den kommer framför allt att bidra till att min 

”beställarkommun” får insyn i hur ”deras” ungdomar upplevt sin delaktighet och det kan 

hjälpa dem att utveckla sitt fortsatta arbete kring familjehemsplaceringar. 

 

2.2 Barns delaktighet 
Barns aktörskap och barns bästa är tätt sammanbundet med barns delaktighet. Barns 

delaktighet bygger på både barnets eget aktörskap och på hur andra förhåller sig till barnet 

(Näsman 2003). Ett syfte med barns delaktighet är att de ska få en starkare position i 

samhället och att deras makt gentemot vuxna ska öka (Nordenfors 2010). För att ett barns 

delaktighet ska öka krävs det att vuxna ger avkall på det tolkningsföreträde de tillskrivit sig 

och går in i barns perspektiv (ibid 2010). Barn har även rätt till information, som är en del av 

att bli delaktig, enligt lag. Kommuniceringsprincipen är en grundläggande förvaltningsrättslig 
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princip, som präglar förfarandet mellan det allmänna och den enskilde. Denna princip framgår 

av 17§ FL för myndighetsärenden. Som en del av denna princip finns rätten att få information, 

dock måste det finnas en rätt att få lämna ut information, se 14 kapitlet 5§ SekrL (Mattson 

2006). Mattson (2006) menar att det i de allra flesta situationer är väsentligt för ett barn att få 

veta vad som sker, och kommer att ske med honom eller henne. Det kan hjälpa barnet att 

förstå situationen utifrån sin egen världsbild.  

 

Mattsson (1998) refererar till Wetter (1986), som menar att myndigheter ställer högre krav på 

barn än på vuxna, när det gäller att uttrycka sin åsikt och därmed vara delaktig. Wetter menar 

att barn inte alltid vet sitt bästa, men att vuxna inte gör det heller. Trots detta får vuxna 

personer möjligheter att uttrycka sina åsikter hos myndigheter, medan barn i betydligt lägre 

utsträckning får samma möjlighet. Mattson diskuterar vidare utifrån synen på att barn måste 

skyddas, se ovan. 

 
Det är allmänt vedertaget att barn inte bör ställas i svåra valsituationer eller 

pressas på synpunkter. Att socialsekreteraren träffar barnet torde inte barnet 

ta skada av..//..Att på ett lämpligt sätt ge utrymme för barnet att uttrycka sin 

mening och uppfattning om sin situation, t.ex. före ett beslut om val av 

familjehem på lämpligt sätt ge utrymme för barnet att uttrycka sin mening 

och uppfattning om sin situation, behöver inte innebära att barnet utsätts för 

psykisk press. Istället tillser man att barnets intressen verkligen kan beaktas 

under handläggningen av ärendet. (Mattson 1998:54) 

 

När det gäller delaktighet för de barn som placeras i familjehem visar Rädda Barnens 

undersökningar på stora brister i socialtjänstens kontakter med de unga och familjehemmen. 

En av undersökningarna har namnet ”Se mig som person” (Frenning 2008) och Rädda Barnen 

har där samlat barns röster kring tillsynen av familjehem. Rädda Barnen träffade i studien fyra 

ungdomar som bodde eller hade bott i familjehem. De genomförde även en enkät på 

Lunarstorm, där de bad ungdomar som bodde eller hade bott i familjehem att svara. 

Sammanlagt svarade 120 personer på deras frågor. Rädda Barnen såg till statistiken, då de 

räknade ut hur stort antal av hela populationen som svarat på enkäten. De utgick ifrån 

siffrorna från november 2004, då det fanns det 6270 ungdomar mellan 13 och 21 år placerade 

i familjehem. Förutsatt att siffrorna stämde skulle cirka 1,8 procent ha svarat. De konstaterade 

dock att urvalet inte var representativt, men att det ändå gav en fingervisning om situationen 

för och åsikterna hos ett stort antal barn och unga i familjehem. De lät även Rädda Barnens 

Centrum för barn och unga i kris, bekräfta uppgifterna, då de träffat ett stort antal 

familjehemsplacerade barn (ibid 2008). Av de barn och ungdomar som deltog i 

undersökningen trodde mindre än en fjärdedel att socialtjänsten hade ”koll” på hur de hade 

det i familjehemmet. Ungdomarna upplevde även att socialtjänsten var dåliga på att hämta 

information direkt från den unge utan att familjen hörde och nästan 65 procent av 

ungdomarna angav att de inte träffade sin socialsekreterare enskilt alls (ibid 2008). 

Ungdomarna menade att den information de skulle behövt ha för att kunna utöva sitt 

inflytande bland annat var; vad som kommer att hända i framtiden, information om deras 

rättigheter, information om familjehemmet och hur länge placeringen kommer att vara (ibid 

2008). Näsman (2003) menar att för att uppleva delaktighet krävs det att man får tillträde 

d.v.s. att man får vara med, att man blir informerad så att man kan delta, att man får yttra sig 

och bli lyssnad till med respekt. Detta bekräftar därmed ungdomarnas känsla av att inte vara 

delaktiga, då många av dem inte träffat sin handläggare enskilt och därmed inte fått delta i 

processen i samma utsträckning. Denna undersökning har, som sagt, samlat information från 

ungdomar i hela Sverige och ger därmed ett generellt perspektiv på vad ungdomar upplevt 

som problematiskt kring sin delaktighet. Min utvärdering kommer tydligt att visa för ett 
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specifikt socialkontor hur de lyckats med den delaktighet de gett sina placerade ungdomar. 

Detta blir därmed mer relevant och konkret för dem att arbeta med.  

 

En kvalitativ studie som gjorts av Whiting och Lee (2003) pekar på hur viktigt det är att ge de 

placerade barnen information om vad som händer och vad som kommer att hända. Studien de 

gjort baserades på intervjuer med 23 skolbarn i åldrarna 7-12 år. Dessa barn levde i 

familjehem under tiden för studien. Syftet med studien var att höra dessa barn när de var i 

familjehemmet, då de menar att mycket av den forskning som görs, görs i ett retroperspektiv 

(Whiting & Lee 2003). Det de kom fram till var bland annat att över hälften av barnen kunde 

relatera till missförhållanden och försummelse. Många hade även blivit separerade från sina 

syskon och var förvirrade över situationen de levde i, en situation som de inte hade någon 

känsla av kontroll över. En del av barnen kände sig trygga i familjehemmen och andra ville 

bara hem till sina biologiska familjer. Många av barnen skyllde situationen på sig själva, att 

det var deras fel att de var familjehemsplacerade. Speciellt de yngre barnen visste sig inte veta 

varför de blev placerade. Denna studie pekar, efter genomförande, på många frågor. Bland 

annat om barn som blir informerade känner mindre skuld över sin situation (ibid 2003). Detta 

är något som min studie skulle kunna ge svar på, då information är en del av att bli delaktig 

och en av mina frågeställningar är just vad delaktigheten/ingen delaktighet betytt för dem.  

 

Ytterligare en studie, från Kanada, pekar på betydelsen av information till placerade barn. 

Studien baserades på kvalitativa intervjuer med tjugo barn som under studien bodde i 

familjehem. Barnen var mellan åldrarna 8-15 år. I studien fick barnen bland annat ge råd till 

socialsekreterarna om hur de skulle tänka och göra när de placerar barn. Barnen menade då att 

delaktighet genom information och att få vara med i beslutsfattandet av typ av familjehem, 

var viktigt för dem (Mitchell & Kuczynski mfl 2010). 

 

2.3 Åldersdiskriminering 
För att knyta an till forskningen om barns aktörskap och delaktighet anser jag att det är viktigt 

att belysa hur man ser på barn utifrån deras ålder. Näsman (2003) refererar till sig själv, 

Näsman (1995), då hon menar att vara ”barn” är en social position bestämd av relationer till 

andra sociala positioner, t.ex. barn- vuxen. De förväntningar som är knutna till denna position 

utgår från dessa relationer. I bland annat lagstiftningen, se ovan, kan man se att barnen ses 

som blivande individer. De är under utveckling, uppväxt och mognad. Näsman (2003) menar 

därmed att barndomen ses som en period av brist och det är det perspektivet som den nya 

barndomsforskningen kritiserat.  

 

Problem som främst är av betydelse för barn under deras barndom riskerar att inte tas på 

allvar om man ser barndomen som något övergående. Ser man barn som människor som 

saknar kunskap och kapacitet, innebär det att man sätter in vuxna i deras ställe som får föra 

deras talan. Ålder är en av de mest använda och accepterade grunderna för diskriminering, då 

ålderssortering bygger på en generell uppfattning, snarare än en individuell bedömning 

(Näsman 2003). Detta kan man se praktiska exempel på i Stockholms läns landstings (2006) 

granskning av barnavårdsutredningar. Där har socialsekreterarna mest talat med barn som är 

över tolv år, medan de yngre barnen inte har fått komma till tals i samma utsträckning. 

Näsman (2003) ställer sig frågande till varför ålder (se socialtjänstlagen 3 kapitel 5§) är 

relevant att se till då man ska tala med barn. I vilka lägen är ålder i sig oavsett mognad av 

intresse? Näsman ställer sig även frågande till hur man kan bedöma barns ålder och mognad 

utan att höra barnet. Jag anser att min utvärdering har stor relevans till detta resonemang, då 

jag ska se till ungdomarnas delaktighet både innan, under och efter placering. De har troligtvis 
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ökat i både ålder och mognadsnivå mellan dessa tillfällen och jag kan därmed ge svar på om 

de upplever någon skillnad av delaktighet genom stigande ålder eller ökad mognad. 

 

2.4 Sammanfattning 
Ovanstående forskning har gett en inblick i bland annat hur barn ses som aktörer och hur det 

både ses som något positivt och problematiseras i vissa fall. Länsstyrelsen i Stockholm (2006) 

har gjort en av de presenterade studierna, som just pekar på vikten av att barn får komma till 

tals och får sina åsikter respekterade, vilket även Mattson (2006) lyfter fram genom att belysa 

de juridiska ramarna och FN:s konvention om barnets rättigheter. Då barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen berörs, görs detta genom att visa på det problematiska förhållandet som är 

inbyggt i artiklarna, då de både berör ett objektsperspektiv och ett aktörsperspektiv. Detta 

skapar problem då socialsekreterare i praktiken ska använda sig av de båda förhållningssätten 

(Rasmusson 2006).  

 

Den forskning som presenterats har i olika grader involverat barnen i sina studier. Mattsson 

(2006) har till exempel inte involverat barnen överhuvudtaget i sin studie, där hon talar om 

familjehemsplaceringar med fokus på barnens delaktighet i processen. I och med det kan min 

utvärdering fylla de kunskapsluckor som finns angående detta, genom att ta tillvara de 

placerade barnens egna utsagor. Cederborg och Karlsson (2001) har dock i sin studie 

involverat barnen och de pekar på den osäkerhet barnen känt, då de upplever att ingen lyssnat 

på dem och att de inte fått någon information om vad som händer och kommer att hända dem.  

 

Rasmussons (2006) studie liknar till stor del upplägget på min utvärdering. Det innebär att 

Rasumssons resultat kommer att kunna jämföras med det resultat som denna utvärdering ger, 

vilket kan bli mycket intressant.  

 

Sammantaget har all den tidigare forskning som jag presenterat gett en mycket dyster blid av 

barnens upplevelser av delaktighet och medbestämmande. Det är därför denna utvärdering är 

av stor vikt för det socialkontor som beställt utvärderingen, och givetvis för alla som arbetar 

med barn på detta sätt. Med dagens brukarorienterade tankesätt får vi inte glömma bort dem 

som kanske behöver det allra mest.  
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3. Teori 
I det här kapitlet redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

utvärderingens kommande analys. De utgångspunkter jag valt är Harts delaktighetsstege som 

analysmodell av barns delaktighet samt KASAM – känsla av sammanhang, som man får 

genom bland annat information. 

 

3.1 Analysverktyg för delaktighet – Harts delaktighetsstege 
Roger Hart (1992) har utformat en modell för hur man kan se på barns delaktighet utifrån 

olika steg. Stegen har Hart symboliserat genom en trappstege, där varje trappsteg anger en 

viss grad av delaktighet eller icke- delaktighet. Jag utgår främst från originalkällan Hart 

(1992), dock kommer jag att använda mig av Eriksson och Näsmans (2008) svenska 

översättning av trappstegens namn. Utifrån de svar jag får från mina intervjupersoner kommer 

jag att kunna använda detta verktyg för att mäta deras delaktighet på ett mycket tydligt och 

konkret sätt.  

 

För att knyta an till det som tidigare visats sig i den tidigare forskningen är det generellt sett 

tydligt att barn inte ges stor delaktighet i saker som rör dem, mycket för att barnet ses som 

något som ska skyddas och att de därmed inte ses som fullvärdiga samtalspartners. Hart 

(1992) poängterar dock att det inte alltid är nödvändigt att vara högst upp i stegen, olika barn 

och olika situationer kräver olika grader av delaktighet och ansvarstaganden. Dock är det 

viktigt att alla får sin röst hörd och respekterad. Att få ha ett val, menar Hart, är en del av att 

vara delaktig. 

 

 
(Hart 1992) 
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Det tre första trappstegen betyder att barnet inte är delaktig alls, även om det utåt sett ser ut 

som om barnet är närvarande och i någon mån deltar (Hart 1992, Näsman 2003). Det första 

trappsteget är Manipulation, vilket innebär att barnet inte förstår varför de medverkar och gör 

som de gör. Det andra steget är Dekoration, barnen är här fortfarande inte informerade, men 

skillnaden från det första steget är att de vuxna inte låtsas att idén kom från barnen. Det tredje 

steget, Symbol, innebär att barnet får en röst, dock ges denna röst litet utrymme och barnet har 

inget val angående ämne eller sätt att kommunicera (Hart 1992).  

 

Information är i Harts stege det första positiva steget i delaktigheten (Näsman 2003). Det är 

därför det fjärde steget är Anvisad, men informerad. Barnet måste här förstå intentionerna, 

veta vem som tagit besluten angående deras inblandning och varför det har tilldelats en 

meningsfull roll (Hart 1992). Det femte steget är Konsulterad och informerad. Här blir barnet, 

förutom informerad, även tillfrågad om sin uppfattning. Barnet tillskrivs alltså möjligheten att 

ha en egen uppfattning i sakfrågan, detta ska tas seriöst av vuxna (Hart 1992, Näsman 2003). 

På steg sex är Beslutsfattandet initierat av vuxna, delat med barn. Detta menar Hart (1992) är 

riktig delaktighet då de får delta i vuxnas beslut. Dock är det inte enkelt att se skillnaden 

mellan att bli tillfrågad och att delta i beslut. Man får tänka sig att barnets åsikter tillmäts 

betydelse för att nå ett bättre resultat (Näsman 2003).  

 

Då vi kommit upp till det sjätte steget ges barnet möjlighet att ta initiativ och att själv fatta 

beslut. Beslutet är därmed Initierat och styrt av barn (Hart 1992, Näsman 2003). Det åttonde 

och sista steget i trappan är Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna. Hart menar att 

det oftast är tonåringar som når detta steg, om de gör det (Hart 1992). I detta steg ges barnet 

möjlighet att ta initiativ, men besluten fattas tillsammans med vuxna (Näsman 2003). Hart 

(1992) menar att han kritiserats för att ha satt detta steg sist. Hans argument är att han anser 

att det är en god form av delaktighet när barn vill och kan fråga vuxna om hjälp, det tyder på 

förtroende.  

 

3.2 KASAM – känsla av sammanhang 
Som tidigare nämnts anser Mattsson (2006) att det i de flesta situationer är väsentligt att barn 

får information om vad som sker och kommer att ske med honom eller henne. Detta för att 

hjälpa barnet att förstå sin situation utifrån sin egen världsbild. Denna tanke är precis det som 

denna teori handlar om. 

 

År 1979 utformade Antonovsky begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang. För 

att främja hälsa hos oss människor måste vår tillvaro vara sammanhängande. Det blir den om 

den görs; begriplig, hanterlig och meningsfull, vilka är de tre komponenterna i KASAM. De 

individer som har höga värden på dessa tre komponenter har hög KASAM (Antonovsky 

1987). Detta synsätt är i hög grad relevant för min utvärdering. Får inte barn information görs 

de inte delaktiga och deras vardag ter sig då inte begriplig, och tvärtom. Får man inget 

förklarat för sig och begriper sin situation blir det till slut ohanterligt och det skapar mycket 

oro. 

 

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som gripbara, 

som information som är sammanhängande och tydlig. Har man hög känsla av begriplighet 

förväntar man sig att de stimuli man kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att de i 

alla fall går att förklara. Den andra komponenten, hanterbarhet, står för att man har kontroll 

över sina resurser eller att de kontrolleras av behöriga andra, dvs. någon man känner att man 

kan lita på. Har man hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer 

för omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. Olyckliga saker kan hända i 
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livet, men när det sker kommer man att kunna reda sig och inte vara ledsen hela livet ut. 

Meningsfullhet är den tredje komponenten. Den ska ses som en motivationskomponent. 

Formellt syftar KASAM-komponenten meningsfullhet på i vilken utsträckning man känner att 

livet har en känslomässig innebörd. Att en del av de problem man har är värda att lägga energi 

på. När olyckliga upplevelser påtvingas en människa med hög meningsfullhet, drar han eller 

hon sig inte för att konfronteras med utmaningen och göra sitt bästa för att komma ur det med 

värdighet (ibid 1987).  

 

Hur står dessa tre komponenter i förhållande till varandra? Antonovsky (1987) menar att hög 

hanterbarhet är starkt beroende av hög begriplighet, då det är svårt att klara sig bra om man 

lever i en värld som man upplever som oförutsägbar och kaotisk. Dock behöver inte en hög 

känsla av begriplighet innebära att man nödvändigtvis tror att man kommer att klara sig bra. 

Livet kan vända snabbt och i vilken riktning man kommer att gå bestäms av känslan av 

meningsfullhet. Vet man var man är på väg och är engagerad kommer det att finnas en stark 

motivation att söka efter resurser. Antonovsky (1987) poängterar att det är individen själv 

som bestämmer vad som är viktigt för denna. Människor sätter upp sina egna gränser och man 

behöver därmed inte känna KASAM i alla situationer. I de situationer eller ämnen som är 

oviktiga för oss, är det inte heller viktigt att känna KASAM. Därför anser jag att det är viktigt 

att fråga ungdomarna om de ville vara delaktiga, om det var viktigt för dem. Jag vill med 

denna teori se hur socialsekreterarna arbetat med att ge ungdomarna de förutsättningar de 

behöver för att bygga upp en stark KASAM. 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera min metod samt diskutera studiens urval, validitet 

och reliabilitet. Vidare kommer jag att diskutera de etiska aspekter som finns, då man gör en 

utvärdering av denna karaktär. Avslutningsvis kommer jag att diskutera mina valda metoder; 

de för och nackdelar som finns angående dem. 

 

Jag utförde intervjuerna tillsammans med en studiekollega, som även hon fått i uppdrag från 

nämnda kommun att utvärdera en del av deras verksamhet. Min kollegas syfte var att 

utvärdera det bemötande som de tidigare familjehemsplacerade barnen upplevt att de fått från 

socialtjänsten. Då bemötande och delaktighet i många fall överbryggar och kompletterar 

varandra valde vi att göra intervjuerna tillsammans. Det innebär att jag ibland talar om ”vi” 

istället för ”jag” då jag talar om intervjuförfarandet.  

 

Slutligen vill jag poängtera att jag hädanefter kommer att referera till de unga vuxna jag 

intervjuat som barn och ungdomar, då denna studie är i retroperspektiv och de var både barn 

och ungdomar under familjehemsplaceringen. 

 

4.1 Kvalitativ brukarutvärdering 
Socialtjänsten kontaktade mig och min kollega med anledning av att de ville ha en 

utvärdering angående de tidigare familjehemsplacerade barnens upplevelser av mötet med 

dem. Det är detta uppdrag som helt styrt mina val av metoder, som bland annat är att göra en 

kvalitativ brukarutvärdering. 

 

Det finns olika typer av utvärderingar och jag finner att en brukarutvärdering bäst lämpar sig 

för denna typ av studie, då en sådan modell inriktar sig på mötet mellan brukaren och 

verksamheten. Fokus ligger på hur väl verksamheten lyckats med den kvalitet som brukaren 

behöver och kräver (Vedung 2002), i detta fall vilken kvalitet delaktigheten för ungdomarna 

haft. Huvudsyftet med en utvärdering är att kritiskt granska och sedan uttrycka ett 

värdeomdöme. Det kan ifrågasättas om jag som utvärderare kan vara och är helt opartisk, 

speciellt när jag gör det på uppdrag av socialtjänsten. Dock menar kritikerna att utvärderaren, 

i detta fall jag, ska vara en förespråkare för förändring, rättvisa, stärkande av olika gruppers 

förmåga och makt (Karlsson 1999), och att det då inte spelar någon roll var uppdraget 

kommer ifrån.  

 

Vedung (2002) menar att en brukarutvärdering ska användas som ett komplement till andra 

utvärderingar då man utvärderar en verksamhet. Detta för att den inte inrymmer en 

helhetsbild. Dock innebär inte denna utvärdering en utvärdering av hela socialtjänstens 

verksamhet och därmed anser jag att det inte är nödvändigt i detta fall. Jag anser att min 

utvärderingsdesign räcker för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

Jag, i enighet med Blom & Moren (2007), anser att det är viktigt att brukarna deltar i 

utvärderingen. Detta för att involvera dem i forskning och i det utvecklingsarbete som pågår 

inom socialtjänstens verksamheter.  

 

Min utvärdering är av kvalitativ karaktär. Vilket bland annat innebär att tyngden ligger på en 

förståelse av hur den sociala verkligheten tolkas av deltagarna (Bryman 2002). Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att man med en kvalitativ forskningsintervju har en unik möjlighet 

att komma åt och beskriva den vardagsvärld som intervjupersonerna lever i. Det är just det 

min utvärdering har för avsikt, dock i ett retroperspektiv.  
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4.2 Urval 
Som tidigare nämnts intervjuades fem unga vuxna i åldrarna 22-28 år, med erfarenhet av 

familjehemsplaceringar, om deras erfarenheter av delaktighet och medbestämmande innan, 

under och efter placeringen. Gemensamt för dessa ungdomar, förutom att de alla varit 

placerade någon gång under uppväxten, är att de alla blivit placerade av samma kommun. De 

krav vi kom fram till, tillsammans med personalen på socialtjänsten, angående vårt urval var 

att intervjupersonerna skulle ha varit familjehemsplacerade i minst ett års tid och att de nu 

skulle vara över 18 år gamla. De som blev tillfrågade och tackade ja uppfyllde alla de krav vi 

ställt.  

 

Våra intervjupersoner är handplockade av personalen i verksamheten. Detta sätt att få fram 

intervjupersoner på är ett så kallat informationsurval (Jacobsen 2007), då intervjupersonerna 

har värdefull information om ämnet jag vill studera.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att man måste se till studiens syfte då man väljer hur 

många intervjuer som krävs. Man ska intervjua så många personer som behövs för att kunna 

besvara de frågeställningar man har. Om antalet är för litet blir det svårt att generalisera, men 

om antalet är för stort går det inte att göra mer djupgående tolkningar av intervjuerna. Med 

anledning av den tid och de resurser som funnits tillgängliga för min utvärdering, ansåg jag att 

de fem intervjuer som vi genomförde var tillräckliga för att kunna besvara mina 

frågeställningar och mitt syfte. Eftersom det är intervjupersonernas subjektiva uppfattningar 

som är i fokus, är det inte antalet intervjupersoner som är av störst vikt. Dock är antalet 

intervjupersoner av värde för ”beställarkommunen”, då de får ett bredare underlag vid fler 

hörda röster. 

 

Av dem som deltog i utvärderingen var fyra av fem kvinnor, vilket inte är ett representativt 

urval, dock är det inte heller syftet med utvärderingen. Två av dem hade varit 

familjehemsplacerade sedan de var spädbarn tills det att de fyllde arton år och tre blev 

placerade senare i livet. 

 

4.3 Avgränsningar 
Eftersom studien är i ett retroperspektiv valde jag att inte intervjua barn och ungdomar som 

för närvarande var placerade. Jag, tillsammans med min kollega och personalen på 

socialtjänsten, valde även att vi inte skulle intervjua personer under 18 år, då detta medför mer 

arbete i form av krav på målsmans godkännande. Dock var vi noga med att intervjupersonerna 

inte skulle vara över 30 år, då det då gått för lång tid för att ”beställarkommunen” ska få ut 

något av värde för dagens och framtidens arbete med familjehemsplacerade barn.  

 

Jag valde även att inte intervjua föräldrar, socialsekreterare eller andra centrala personer, som 

skulle kunna vara aktuella för att belysa de tidigare familjehemsplacerade barnens situation. 

Detta för att det faller utanför utvärderingens syfte, nämligen att lyssna till ungdomarnas egna 

upplevelser.  

 

4.4 Kontakter 
Det var, som sagt, socialtjänsten i den nämnda kommunen som kontaktade oss angående 

genomförandet av denna utvärdering. De hjälpte oss med att kontakta de unga vuxna som 

skulle kunna vara intresserade av att delta, då de inte kunde ge oss deras kontaktuppgifter utan 

deras tillåtelse, enligt sekretess. Vi fick till en början kontaktuppgifter till fem unga vuxna 

varav två tackade nej. Socialtjänsten kontaktade då två nya personer som tackade ja. Därmed 

hade vi de fem intervjupersonerna som vi behövde. 
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4.5 Litteratursök 
Då jag sökt litteratur i form av böcker har jag både sökt genom sökmotorn Google och genom 

biblioteket. Artiklar har jag till stor del funnit genom Google. Mina slutgiltiga sökord blev 

barnperspektiv, barnavård, delaktighet, familjehemsplacering, socialtjänst, barnkonvention, 

barn, barns bästa, participation, social service och child. Dessa har jag även använt 

tillsammans i olika kombinationer. Jag har även sökt artiklar genom JSTOR, där sökordet var 

fostercare.  

 

En del av den litteratur jag använt hade jag redan att tillgå, då jag haft dem som kurslitteratur i 

tidigare kurser. Mycket av den litteratur jag funnit har i sin tur genererat i en hel del nya 

referenser. 

 

4.6 Intervjuguide 
Tanken var att intervjuerna skulle vara semistrukturerade, vilket innebar att vi hade specifika 

teman som skulle beröras med förslag till frågor. Intervjupersonen skulle ha stor frihet att 

själv utforma svaren och processen skulle därmed vara flexibel (Bryman 2002, Kvale & 

Brinkmann 2009). Då jag och min kollega är nybörjare på forskningsintervjuer följde vi våra 

förslag till frågor i stor utsträckning, detta för att vi ville vara säkra på att vi fått med de frågor 

vi tänkt och att vi inte förlorade fokus på våra syften. Dock fanns det, i alla intervjuer, 

möjlighet till flexibilitet genom att intervjupersonen själv kom med utsagor i ett visst tema 

som vi inte styrde i någon större utsträckning. Det var för oss viktigt att ha en öppenhet i 

intervjuerna, ett så kallat induktivt förhållningssätt. Jacobsen (2007) menar att det är en viktig 

faktor i en kvalitativ utvärdering och att man ska, i den mån det går, inte från början ha 

förutbestämda uppfattningar om vad det är man söker. Dock kan det i vissa fall ifrågasättas 

om våra frågor var ledande, detta diskuterar jag vidare under avsnitt 4.12 Metoddiskussion. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde jag och min kollega en intervjuguide, se bilaga 1. 

Denna intervjuguide delades upp i fem olika teman med underfrågor. Dessa teman utgick från 

våra syften och frågeställningar, som in sin tur influerats av den tidigare forskning vi använt 

oss av. I mitt fall styrde även mina teorival en del av de frågor vi ställde. Jag har även valt, till 

skillnad från den internationella studie jag presenterat i avsnitt 2.2 Barns delaktighet, att utgå 

från intervjupersonernas upplevelser snarare än att låta dem formulera råd till 

socialsekreterarna om hur de ska tänka vid familjehemsplaceringar.  

 

4.7 Information till deltagarna 
Innan intervjutillfället hade vi kontakt med samtliga intervjupersoner, främst via mail, men 

även i vissa fall via sms och telefon. Eftersom de fått information om våra utvärderingars 

syften av socialtjänsten redan innan vi fick kontakt med dem, behövde vi inte göra så mycket 

mer än att förtydliga detta och det skedde som sagt genom olika forum, som telefon, mail och 

sms. I bilaga 2 finner du det informationsmail vi skickade ut till deltagarna. Där står det bland 

annat vad syftet med intervjun och utvärderingen var och att vi gärna spelade in intervjun. I 

informationsmailet stod det att vi bland annat hade som syfte att utvärdera socialsekreterarnas 

tillgänglighet. Det var ett syfte som min kollega hade, men som senare togs bort. All denna 

information och mycket mer därtill, se 4.11 Etiska överväganden, upprepade vi i början av 

varje intervju. Då fick de bland annat ytterligare information om att vi kommer att 

transkribera intervjun och att de kommer att få denna skickad till sig för att sedan kunna 

återkoppla om de finner något som inte stämmer eller om det är något de vill att vi plockar 

bort från texten. 
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4.8 Utförandet av intervjuerna 
Intervjupersonerna fick själva avgöra var de ville att intervjun ska äga rum. Detta för att ge 

dem chans till att bestämma en plats där de kände sig bekväma. Två av intervjuerna skedde i 

intervjupersonens hem, två intervjuer på en offentlig plats och en skedde hemma hos mig. 

Omgivningen kring de två intervjuer som skedde på en offentlig plats upplevde jag som lite 

bullriga med en del störningsmoment. De intervjuer som genomfördes i mitt eller i 

intervjupersonens hem upplevde jag som mer avslappnade och de flöt på väl. De blev även de 

längsta intervjuerna. Intervjuerna tog olika lång tid, allt mellan 45 minuter till 1,5 timme.  

 

Som tidigare nämnts valde vi att spela in intervjuerna. Anledningen till att vi valde att göra så 

var för att vi skulle kunna hålla fokus på intervjupersonerna under hela intervjun, något som 

vi skulle kunna tappa om vi skulle behöva anteckna.  

 

4.9 Analys av intervjuerna 
När intervjuerna var gjorda transkriberade vi dem. Transkribering innebär att man innan 

analysförfarandet omvandlar tal till skrift genom att skriva ned det som sagt under intervjun 

(Kvale & Brinkmann 2009). Vi var inte intresserad av ungdomarnas uttryckssätt eller 

språkstil, därför valde vi att ha ett ”fritt och instrumentellt förhållningssätt till 

intervjuutskrifterna” (Blom & Morén 2007:73-74). Det innebar att vi endast fokuserade på 

deras livssituation och person, vilket visar sig i vår transkribering genom att vi har redigerat 

bort många upprepningar, rensat bort ”hummanden” och ändrat ett alltför tydligt talspråk (ibid 

2007). Vi valde även att inte skriva ned det som inte berörde våra syften. Detta för att det inte 

fanns någon anledning till att ha den informationen nedskriven med hänsyn till våra 

intervjupersoner.  

 

Jag valde att göra en innehållsanalys, vilket är den vanligaste analysen då man gör en 

kvalitativ undersökning. Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument 

eller texter (Bryman 2002). En innehållsanalys innebär att man sorterar och kodar delar i 

intervjuerna för att sedan se eventuella likheter och olikheter (Bryman 2002, Graneheim & 

Lundman 2004). Jag läste det utskrivna materialet ett flertal gånger, för att få en helhetsbild 

av det insamlade materialet och för att sedan hitta meningar kring gemensamma teman. 

 

Innan vi började med intervjuerna hade jag några specifika saker jag ville fokusera på, se 1.3 

Syfte och frågeställningar. Dock hade jag inga klara hypoteser för vad jag ville testa 

(Jacobsen 2007). Eftersom jag redan på förhand bestämt teorier för att utvärdera och 

analysera mina intervjuer kan man tala om att jag hade det som Blom & Morén (2007) kallar 

för ett teoretiskt-abduktivt förhållningssätt. Vilket innebär att man medvetet letar efter 

specifika teman i det transkriberade materialet.  

 

För att sortera mina intervjuer utgick jag till en början från de teman vi haft i vår 

intervjuguide, nämligen; Bakgrund, Processen, Delaktighet/bemötande, Information samt 

Motivation och känslor. Under dessa teman sorterade jag in meningsbärande enheter som jag 

funnit i intervjuutskrifterna. Varje intervju gjorde jag var för sig. Detta gjorde att jag 

reducerade intervjuutskriften och enbart fick kvar det som var relevant för min utvärdering. 

Efter det behövde jag nya, mer konkreta teman. Efter att ha läst igenom intervjuerna noggrant 

igen fann jag att de mest självklara teman jag kunde finna var dem som ligger till grund för 

mina frågeställningar, då dessa berörts i samtliga intervjuer. De teman jag då valde blev 

därmed följande; Delaktighet innan, under och efter familjehemsplacering, Förståelse till 

beslut, Egen vilja till delaktighet, Att bli lyssnad på, samt Kontroll. Då dessa teman influerats 

av mina teorier kunde denna uppdelning underlätta min analys.  
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Efter att jag valt dessa sju huvudteman färgkodade jag materialet för att få struktur. 

Tematiseringen ledde till att jag fann intressanta nyanser i materialet som jag plockade 

stycken ur. Jag kunde med andra ord korta ned intervjupersonens yttranden till kortare 

formuleringar, dvs. citat som är representativa för deras upplevelser, se exempel på detta 

förfarande i bilaga 3. Detta sätt att samla stoff på kallas för meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann 2009). För att inte förbise viktig information och centrala upplevelser från 

intervjupersonerna var jag noga med att dessa nämnda kategoriseringar inte helt skulle styra 

min kodning. Jacobsen (2007) menar att man måste ha en öppenhet inför det insamlade 

materialet och att man ska vara beredd på att förändra, ta bort eller lägga till teman.  

 

4.10 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet behandlar frågan om någon annan skulle kunna använda liknande metoder som 

jag, göra en liknande undersökning och då komma fram till samma resultat (Bryman 2002, 

Blom & Morén 2007). Med andra ord, kan jag lita på mina metoder när det gäller insamling 

av data, bearbetning och presentation? Begreppet reliabilitet är ett begrepp som kommer från 

den kvantitativa forskningen och överensstämmer inte lika väl på den kvalitativa forskningen, 

då man i kvalitativ forskning inte är lika intresserad av att mäta saker (Bryman 2002). Man 

föredrar istället att använda ordet trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004, Jacobsen 2007).  

 

Begreppet validitet handlar om i vilken grad utformningen av undersökningen undersöker det 

den är till för att undersöka. Har våra frågor, min tematisering, planering, utskrift och analys 

gett det underlag jag behöver för att kunna besvara mitt syfte med studien (Kvale & 

Brinkmann 2009)? Intern validitet, likt reliabilitet, är ett begrepp som ursprungligen kommer 

från den kvantitativa forskningen. För den kvalitativa forskningen föredrar många att istället 

använda sig av begreppet giltighet (Graneheim & Lundman 2004, Jacobsen 2007). Extern 

validitet har även den fått ett annat namn och mening, då den används i den kvalitativa 

forskningen. Den har då fått benämningen generaliserbarhet. Generaliserbarhet behandlar 

frågan om en undersökning är representativ och giltig för alla tider och platser och för alla 

människor (Jacobsen 2007, Kvale & Brinkmann 2009). Nedan kommer jag att redovisa hur 

jag gått tillväga när jag förhållit mig till dessa begrepp. Jag har valt att använda mig av 

begreppen som används inom den kvalitativa forskningen, då deras innebörder är av större 

relevans.  

 

4.10.1 Trovärdighet 

De frågor vi ställde och samspelet mellan oss och intervjupersonerna är svåra att återskapa 

och därmed skulle trovärdigheten kunna minska. Som intervjuare fick vi, jag och min kollega, 

en större vana att ställa frågor och lyssna, ju fler intervjuer vi genomförde, vilket också kan ha 

påverkat intervjuerna. Miljön där intervjun ägde rum kan vara en central del, då man talar om 

trovärdighet. Som nämnts tidigare, fick intervjupersonerna själva välja var intervjun skulle 

äga rum och det kan ha minskat miljöns påverkan. 

 

Vi märkte att vi ställde en del ledande frågor och det kan ha påverkat trovärdigheten i de svar 

vi fick. Dock menar Kvale & Brinkmann (2009) att ledande frågor inte behöver minska 

trovärdigheten, utan att det istället kan öka den. De menar även att det förmodligen används 

för lite ledande frågor i de kvalitativa forskningsintervjuerna. Dock betonar de att det inte 

enbart är frågorna som kan vara ledande, utan att våra egna kroppsuttryck som intervjuare och 

våra verbala reaktioner på de svar vi får kan påverka giltigheten och att vi därigenom kan ha 

påverkat de svar vi fått. Detta diskuterar även Jacobsen (2007). 
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Jacobsen (2007) menar att spela in intervjuerna kan vara ett sätt att öka trovärdigheten, och 

det var något vi gjorde i samtliga intervjuer. Att varje intervju även transkriberades är 

ytterligare något som kan öka tillförlitligheten i mina antaganden. Dock är det självfallet 

möjligt att fel kan förekomma i transkriberingen och därför, för att höja trovärdigheten, har 

våra intervjupersoner fått kontrollera det transkriberade materialet. 

 

4.10.2 Giltighet 

När vi utformade vår intervjuguide valde vi att formulera de teman och de frågor som vi ville 

få med i intervjun. Dessa baserades på våra syften, frågeställningar och teorival. Eftersom vi 

under intervjuernas gång såg till att alla frågor besvarades, i den mån intervjupersonen ville 

och kunde, skulle jag vilja säga att giltigheten i denna utvärdering är hög.  

 

För att ytterligare säkerställa giltigheten i min utvärdering kan jag jämföra mina resultat med 

tidigare studiers resultat (Jacobsen 2007). Liknande studier har jag presenterat i avsnittet 2. 

Tidigare forskning. Jag kommer sedan att relatera dem till min utvärdering i avsnitt 5. 

Resultat och analys. Ytterligare ett sätt att kontrollera giltigheten är att noggrant klargöra vad 

man gjort och hur man gjort det, speciellt när det gäller insamling av data och analys (ibid 

2007). Jag har under avsnittet 4.9 Analys av intervjuerna försökt förklara så detaljerat som 

möjligt hur jag gått tillväga. 

 
Jag vill här även poängtera att utvärderingen är i ett retroperspektiv och att det 

intervjupersonerna beskriver kan vara en efterhandskonstruktion och detta kan då komma att 

påverka giltigheten och trovärdigheten. Detta kommer jag att diskutera vidare under avsnittet 

6. Diskussion. 

 

4.10.3 Generaliserbarhet 
Jacobsen (2007) menar att det ofta är svårt att generalisera i kvalitativa studier då de ofta 

bygger på intervjuer med ett fåtal individer och att det därmed är dålig representativitet. Detta 

stämmer väl in på min utvärdering. Jag har från början varit mycket tydlig med att säga att 

detta är en utvärdering av en specifik kommun. Jag har därmed redan konstaterat att detta inte 

är generaliserbart för alla tidigare familjehemsplacerade ungdomar och det är inte heller syftet 

med utvärderingen. Då det inte är generaliserbart är resultatet inte heller direkt överförbart på 

andra familjehemsplacerade barn och ungdomar. 

 

Därmed är det inte heller sagt att det inte finns gemensamma upplevelser kring delaktighet. 

Jag tror att mycket av det ungdomarna upplevt och berättat kan belysa betydelsen av att vara 

delaktig i sin familjehemsplacering.  
 

4.11 Etiska överväganden 
Kvale & Brinkmann (2009) lyfter fram fyra etiska aspekter som man bör tänka på i en 

intervjuundersökning. Den första aspekten är Informerat samtycke, vilket innebär att man 

innan intervjuerna informerar intervjupersonerna om syftet med studien, hur det kommer att 

gå till samt att väga risker och fördelar med att delta i studien. Informerat samtycke innebär 

också att intervjupersonerna deltar frivilligt och att man informerar dem om att de har rätt att 

dra sig ur när som helst. Som jag tidigare nämnt var jag och min kollega noga med detta och 

vi informerade om ovanstående både innan, genom telefon och genom ett informationsmail, 

och precis vid intervjuns början. Liknande krav finns även i de såkallade forskningsetiska 

principerna som är utformade av Vetenskapsrådet. Där är detta krav uppdelat i två och kallas 

för Informationskravet och Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 1990). 
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Konfidentialitet är den andra aspekten och innebär att man avidentifierar privata data som 

kommit fram under intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009). Detta krav återses även i de 

forskningsetiska principerna. Där kallas det för Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

1990). Vi har varit mycket noggranna med att försöka avidentifiera ungdomarna så att ingen 

annan i efterhand kan förstå vem ungdomen är. Dock var vi tydliga med våra intervjupersoner 

att vi inte kunde garantera total anonymitet inför socialtjänsten. Då det är de som handplockat 

intervjupersonerna och de känner till deras bakgrund. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 

det är intervjupersonerna själva som ska godkänna att identifierbar information kan komma 

med i resultatet, vilket våra intervjupersoner gjort. 

När det gäller konsekvenser, den tredje aspekten, i en utvärdering måste man bedöma nyttan 

av studien och de eventuella fördelar ett deltagande kan ge samt att man måste ta hänsyn till 

den eventuella skada eller lidande som studien kan förorsaka både för den som deltar i studien 

och för den grupp som de representerar (Kvale & Brinkmann 2009). Detta har vi övervägt och 

då intervjupersoner tackat nej har vi haft full förståelse för detta. Vi har endast valt att 

intervjuat personer som är myndiga och som själva anses ska kunna reflektera över de 

eventuella konsekvenser som ett deltagande kan föra med sig. Våra intervjupersoner är för 

närvarande inte heller aktuella som familjehemsplacerade barn och har därmed ingen kontakt 

med socialtjänsten på det sättet. Därmed borde de inte riskera negativa påföljder genom 

myndighetsutövning. 

Med forskarens roll i en undersökning, aspekt fyra, pekar Kvale & Brinkmann (2009) på att 

forskaren måste ta ett moraliskt ansvar under forskningsprocessen. Det är forskaren som är 

tolkare av den kunskap som skapas genom intervjuandet och det är forskarens uppgift att väga 

etiska och vetenskapliga intressen mot varandra. Därför är det viktigt att forskaren har en 

känslighet inför moraliska frågor. Under intervjuerna var vi noga med att inte ställa känsliga 

frågor till ungdomarna som legat utanför syftet med utvärderingarna. Jag har även så långt det 

varit möjligt försökt analysera ungdomarnas utsagor med varsamhet, så att ingen ungdom ska 

behöva känna sig feltolkad eller överkörd när de sedan läser texten.  

 

Vetenskapsrådet (1990) har ytterligare ett krav och det är Nyttjandekravet, vilket innebär att 

insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. Detta har vi informerat våra 

intervjupersoner om, att all den information vi får endast kommer att gälla för dessa två 

utvärderingar. 

4.12 Metoddiskussion 

Intervjuerna ställde höga krav på oss som intervjuare och vid transkriberingen märkte vi, som 

tidigare nämnts, hur svårt det var för oss att inte ställa ledande frågor och inte avbryta dem när 

de talade. Detta är något jag har fått lov att ta hänsyn till när jag har värderat mitt resultat. 

Dock, som jag tidigare nämnt, menar Kvale & Brinkmann (2009) att ledande frågor inte 

behöver minska trovärdigheten, utan att det istället kan öka den. För övrigt är jag nöjd med de 

frågor vi ställde, dock var det en del frågor som gick in i varandra och det visade sig genom 

att svaren upprepade sig. Vissa intervjuer gav korta svar och då berättade vi i intervjun hur vi 

tolkade svaret och intervjupersonen fick då bekräfta detta. Att våra tolkningar kan ha styrt en 

del svar är något som jag och läsaren måste ta i beaktning.  

 

Utvärderingen skulle ha kunnat vara bredare genom att ha fler intervjupersoner, dock fanns 

det inte tid eller resurser till detta denna gång och en bredd var inte heller syftet med 

utvärderingen. Hade jag valt att göra en kvantitativ studie med till exempel enkätfrågor hade 

jag förmodligen nått ut till fler intervjupersoner. Dock hade jag inte fått samma utförliga svar 
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och jag hade inte fått möjligheten till samma förståelse, då jag vid enkätsvar inte skulle ha 

haft möjligheten att fråga vidare eller be om förtydliganden. 

 

Att intervjuerna skedde i ett retroperspektiv kan även ha påverkat svaren, då de kan ha 

konstruerats i efterhand genom att intervjupersonerna inte riktigt kommer ihåg händelser eller 

att de vill komma ihåg det på ett speciellt sätt. Hade jag valt att göra intervjuer med barn som 

för närvarande är placerade hade kanske upplevelserna beskrivits på ett annorlunda sätt.  

 

Som jag tidigare nämnt, genomfördes intervjuerna tillsammans med en studiekollega. I och 

med det måste jag ta i beaktning att det fanns en risk att intervjupersonerna kunde känna sig i 

underläge, då vi var två och intervjupersonen själv. Denna maktrelation diskuterade jag och 

min studiekollega både innan och efter intervjuerna. Vi var noga med hur vi satt under 

intervjuerna, så att det inte skulle kännas som en utfrågning, utan mer som ett samtal. Efter 

varje intervjus genomförande diskuterade vi, jag och min kollega, om vi upplevt 

intervjupersonen som obekväm och hur vi påverkat dem. Dock upplevde vi inte att någon av 

intervjupersonerna uppvisade något som kunde tyda på att de kände sig utsatta. Samtliga 

intervjupersoner rättade oss om vi uppfattat något fel och det kan tyda på en säkerhet i 

situationen. Dock är detta våra, min och min kollegas, uppfattningar av intervjusituationerna. 

Vi frågade varje intervjuperson, i slutet av intervjun, hur de tyckte att det gått och om de 

tyckte att det kändes okej att ha deltagit i denna utvärdering. Samtliga intervjupersoner gav då 

positiva svar. 

 
Att utvärderingen sker på uppdrag av socialtjänsten är ytterligare en sak som jag kommer att 

få förhålla mig till då jag värderar de svar jag fått. Jag kommer att ha i åtanke om denna 

situation kan ha påverkat deras svar, och så fall hur. Som utvärderare måste jag även vara 

neutral och inte påverkas av att socialtjänsten gett mig uppdraget på något sätt. 
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5. Resultat och analys 
Syftet med denna utvärdering är att se hur tidigare familjehemsplacerade barn och ungdomar 

upplevt att de varit delaktiga i beslut som tagits angående deras situation. Den tidigare 

forskningen inom detta område har generellt gett en dyster bild av barnens upplevelser av 

delaktighet och många har känt sig ensamma och bortglömda. 

 

Nedan kommer jag att redovisa det resultat jag fått fram genom mina intervjuer och det 

kommer att presenteras utifrån de teman och koder jag valt. Däremot kommer jag inte att 

presentera de olika koderna var för sig utan jag har valt att presentera allt relevant som 

kommit fram under varje tema. Jag kommer även, efter presentationen av mitt resultat, att se 

hur tidigare forskning kan kopplas till detta och hur resultatet kan analyseras genom de teorier 

jag valt att använda mig av. Då man i olika situationer kan vara på olika steg enligt Harts 

(1992) delaktighetsstege har jag valt att för varje avsnitt beskriva hur stegen kan appliceras på 

just denna situation. Jag har även valt att för varje avsnitt se hur ungdomarnas utsagor kan 

tolkas genom Antonovskys (1987) teori om KASAM och hur dessa upplevelser har skapat 

förutsättningar för att få ett högt värde av KASAM. Detta för att jag inte genom deras utsagor 

helt och fullt kan besvara hur deras KASAM sett ut i sin helhet. 

 

För att anonymisera mina intervjupersoner i möjligaste mån kommer jag inte att göra någon 

närmare presentation av dem och för att ytterligare anonymisera har jag valt att använda mig 

av orden ”hen” och ”henom” istället för hon, han, henne och honom. Detta för att det är 

könsneutrala ord.  

 

Jag har, för läsbarheten skull och för etiska skäl, lagt in tecknet ..//.. vid vissa citat. Detta 

tecken betyder att några ord eller meningar saknas ut citatet. Dock är intervjupersonernas 

uttalanden inte manipulerade.  

 

För att läsningen och förståelsen ska bli så tydlig som möjligt har jag valt att lägga mina 

teman i kronologisk ordning och därmed hamnar avsnittet 5.4 Delaktighet i avslutandet av 

familjehemsplaceringen sist. 

 

5.1 Delaktighet innan familjehemsplacering 
Några av intervjupersonerna kunde inte, av förklariga skäl, ha någon delaktighet innan 

placeringen, då de var spädbarn vid detta tillfälle. Det var endast tre av dem som kunde 

redogöra för sina upplevelser av den delaktighet de fick i anslutning till 

familjehemsplaceringens början. Upplevelserna kring denna delaktighet fokuserades kring de 

upplevelser de hade om att vara delaktiga i valet av familjehem.  

 

Två av dem kände sig delaktiga i starten av denna process. De fick ge önskemål och upplevde 

det som att socialtjänsten frågade dem om deras önskningar och hur de tänkte kring 

placeringen. En av intervjupersonerna fick även ge specifika önskemål; 
 

//..och då sa jag att det ska vara en tjej. Inga jävla karlar. Det ska vara en 

ung tjej. Sen om den har barn eller djur, det är skit samma.  

 

En av dessa två förtydligade att det inte enbart var hen som var delaktig utan alla i familjen 

involverades på ett bra sätt. Detta menar hen även minskade hens skuldkänslor. 

 
//..För då kändes det som att alla var med på grejen, så att man inte vart 

tvingad eller att min biologiska mamma vart tvingad och lämna bort oss, 
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utan ..//.. hade ju möten med henne så att hon sa ju till oss att det här är ju 

det jag vill. Att ni ska ha det bra. 

 

Dock var den tredje intervjupersonen inte lika nöjd med sin delaktighet angående valet av 

familjehem. Hen kände sig varken tillfrågad, informerad eller sedd i denna process.  

 
Visste inte riktig hur allting fungerade. Visste inte om jag hade något val 

eller någonting. 

 

Hen upplevde inte att hen begrep de beslut som togs angående hens situation och upplevde 

inte heller att socialsekreteraren försökte förklara det i någon större utsträckning. Den 

information hen ansåg sig fått var; 

 
 Bara att jag skulle placeras på familjehem. 

 

Dessa resultat visar generellt på en mer positiv bild än den bild som framställts i tidigare 

forskning. Av de fem personer som intervjuats, och av de som kunde ha en direkt upplevelse i 

denna fråga, var det en person som hade en känsla av att inte vara delaktig i beslut som togs 

innan familjehemsplaceringen. Denna person beskrev sina upplevelser av bristande 

delaktighet i likhet med de önskningar som Mitchell & Kuczynski mfl (2010) beskrev att 

ungdomarna i deras studie hade. Önskningarna berörde områden som mer information och att 

få vara med och bestämma i val av familjehem. 

 

Sett utifrån Harts delaktighetsstege (1992) har de två ungdomarna, som hade en känsla av 

delaktighet, kommit en bra bit upp på stegen. Utifrån det de beskrivit har de nått steg fem, 

Konsulterad och informerad. Det innebär att de blivit tillfrågade och att de har fått 

möjligheten att ha en egen uppfattning. Den tredje person, som inte anser sig ha fått någon 

delaktighet i valet av familjehem, hamnar på steg nummer två, Dekoration, där barnet inte är 

informerat.  

 

Sett utifrån Antonovskys teori om KASAM (1987) gavs hen, vars hela familj involverades i 

beslutet, en god förutsättning till högt värde av KASAM då hen aldrig hade en känsla av att 

bli tvingad in i något och att hen upplevde att ingen annan i hens familj heller blev det. Den 

person som aldrig känt sig informerad eller delaktig på något sätt har getts dåliga 

förutsättningar för att få ett högt värde av KASAM. 

5.1.1 Förståelse till beslut 

Då det i intervjuerna talades om ungdomarnas förståelse för de beslut som tagits angående 

deras situation, handlade samtliga om förståelsen för de beslut som togs i anslutning till deras 

placering.  

 

Alla intervjupersoner ansåg sig ha god förståelse för det socialtjänsten beslutade när det gällde 

deras placering. De förstod alla varför de blev placerade, även om inte alla höll med om att 

beslutet var bra. Några av dem nämnde även att det var för deras eget bästa, även om de inte 

kanske förstod det just i stunden.  

 
Vuxna vill alltid se till ens bästa. Jag kan se att dom gjorde såna här saker 

för att jag skulle få det bra i slutändan. 

 

I likhet med Rasmussons (2006) studie ifrågasatte ingen av intervjupersonerna riktigheten av 

att bli placerad. Att ha en förståelse för de beslut som tagits, angående sin egen livssituation är 
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av stor vikt för ens känsla av sammanhang (Antonovsky 1987). Att de refererar förståelsen till 

att det var för deras eget bästa är den förklaring det förstått och tagit till sig. Att ha denna 

förklaring ger förutsättningar till ett högt värde av KASAM. Utifrån teorin kan man se att 

denna förklaring ökar deras begriplighet och kanske även deras hanterbarhet då resonemang 

om deras eget bästa kan vara ett gott sätt att hantera deras eventuella skuld- och skamkänslor 

på. Antonovsky (1987) menar även att KASAM utvecklas, ofta i en positiv riktning, ju äldre 

man blir och det skulle kunna vara en förklaring till varför de idag har en större förståelse till 

de beslut som tagits angående deras situation.  

 

Som tidigare presenterats menade Länsstyrelsen i Stockholms län (2006) att barnets bästa inte 

går att bedöma i de fall barnen inte fått komma till tals. Genom intervjuerna i min studie 

framkommer det hur olika ungdomarna upplevde att sin egen talan respekterades, se nedan. 

Dock kunde de flesta ändå känna att socialtjänsten gjorde det som var för deras eget bästa. 

Utifrån teorin KASAM (Antonovsky 1987) är det intressant att belysa att några av dem har en 

känsla av förståelse, trots att deras åsikter inte alltid fått utrymme.  

5.2 Delaktighet under familjehemsplacering 

5.2.1 Innan tonåren 

Tre intervjupersoner bodde i sina familjehem under de yngre åren och alla de hade liknande 

upplevelser av den delaktighet de gavs under denna tid. Samtliga tre kände sig inte 

involverade i det som hände dem och de kände sig inte tilltalade personligen. Detta beskrevs 

på följande sätt; 
 

Jag var inte så involverad det var mest ”o gullig du” och klapp på huvudet 

och så kunde man gå ut och leka. 

 

//..dom pratade mycket med mamma också men dom pratade aldrig om mig 

som tredjeperson. 

 

Sett utifrån Harts (1992) stege hamnar denna icke-involvering på trappsteget längst ned, det 

steg som kallas manipulation. Observeras bör dock, att en av intervjupersonerna poängterar 

att det aldrig talades om hen som tredjeperson.  

 

Att de upplevde sig som icke-involverade uppfattade de dock inte som ett problem, då några 

av dem inte heller ville vara delaktiga under denna period.  

 
Jag var ändå så pass liten så jag har aldrig brytt mig om att förstå någonting. 

Det får dom vuxna ta hand om, så jag är bara glad för att jag har ett boende. 

 

Att inte vilja vara delaktig är en känsla som inte funnits i den tidigare litteratur som 

presenterats. Denna känsla kan kopplas till en av Antonovskys komponenter i KASAM 

(Antonovsky 1987), nämligen meningsfullhet. Är man engagerad kommer det att finnas en 

motivation till deltagande. Dock menar Antonovsky (1987) att man inte behöver känna 

KASAM i alla situationer, i fall de är oviktiga för oss. Därför kan detta vara ett uttryck för 

oviktighet och inte för en låg KASAM. Detta styrker även två av intervjupersonerna, då de 

menar att de var så pass trygga i sitt familjehem, att de inte kände att de behövde vara 

involverade. 

 
Det var nog ingen delaktighet alls. Jag tyckte inte att det behövdes, jag var 

ju deras barn så. 
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Viljan till delaktighet kommer jag att återkomma till nedan, under avsnittet 5.2.3 Egen vilja 

till delaktighet. 

 

5.2.2 Under tonåren 

I intervjuerna talades det om ungdomarnas delaktighet under deras tonår, vilket alla hade en 

åsikt om. Det rådde en hel del delade uppfattningar. Några av dem upplevde en genomgående 

känsla av att de hade ett stort medbestämmande.  

 
//..vi gjorde det gemensamt allihopa, så det var inget som gick över huvudet 

på mig så. 

 

Två av intervjupersonerna uppgav också att de blev mer delaktiga i tonåren, än vad de varit 

tidigare.  
 

//..sen när man blir äldre så var det, vi vill att du ska vara mer delaktig i det 

här. Vi vill prata med dig, vi vill veta hur du mår. 

 

Att delaktigheten ökade när de kom in i tonåren, går att likna med vad man kan se i lagtexten 

och i FNs konvention om barnets rättigheter, se 3 kapitlet 5§ 2 stycket SoL och artikel 12 i 

barnkonventionen. Även Näsmans (2003) resonemang om åldersdiskriminering blir här 

aktuellt. De tidigare familjehemsplacerade ungdomarna upplevde tydligt att deras delaktighet 

ökat efter inträdet i tonåren och ur detta kan man utläsa att det tidigare förekommit en 

åldersdiskriminering. Dock framgår det inte om detta beror på barnens ålder eller 

mognadsnivå, eller en kombination av dessa.  

 

I tonåren tar dessa ungdomar många steg upp i Harts (1992) delaktighetsstege, nämligen till 

steg nummer sex, Beslutsfattandet initierat av vuxna, delat med barn. Detta är vad Hart menar 

med riktig delaktighet och de får vara med i de vuxnas beslut. Att de känner sig delaktiga ökar 

även förutsättningarna för höga värden av KASAM. För att de ska vara delaktiga förutsätts 

det att de fått den information de behöver och det gör deras världsbild begriplig (Antonovsky 

1987). Detta poängterade även Mattson (2006).  

 

Att information krävdes för att göra deras världsbild begriplig upplevde inte två av 

intervjupersonerna. De kände inte att de behövde någon information, då de inte upplevde att 

det fanns något att informera om.  

 

En person hade ett annat sätt att se på den information som byttes mellan hen och 

socialsekreteraren. Ungdomen kände själv att den hade ett övertag.  

 
Ibland kändes det som att jag visste mer. Jag visste att sabbar jag det här till 

helgen nu då blir jag förflyttad nästa vecka. Men att dom tyckte att ja, nu 

har vi det bra. Det kändes som att om jag ville så kunde jag ha förstört. Dom 

hade inte haft en aning om det. 

 

Att några av ungdomarna hade en känsla av att det inte behövdes någon information 

förklarades med skälen att de trivdes så bra och de bodde i ett hem som blivit deras, så 

information var överflödigt. Att information inte gavs skulle man utifrån Harts 

delaktighetsstege (1992) se som att de inte var delaktiga. Dock väcker det frågan om man kan 

kräva att det ska ges information om det inte är nödvändigt, vilket även ungdomarna kände. 

Ungdomarna rör sig ändå högt upp på delaktighetsstegen, då de har en känsla av att de blivit 

informerade i den utsträckning som varit nödvändigt. Även deras förutsättningar till ett högt 

värde av KASAM är hög, då de varken beskriver en känsla av förvirring eller förlorad 
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kontroll. De vittnar om en känsla av trygghet i de familjehem de blivit placerade och det har i 

detta avseende gett dem höga värden på komponenterna hanterbarhet och begriplighet.  

 

Det är mycket intressant att en av intervjupersonerna kände att hen hade ett eget övertag när 

det gällde vem som satt på vilken information. Hens reflektioner uppvisar ingen likhet med 

tidigare presenterade studier. Detta kan, sett utifrån KASAM, spegla en känsla av hög 

begriplighet då det innebär att ”de stimuli man kommer att möta i framtiden är förutsägbara, 

eller att de i alla fall går att förklara” (Antonovsky 1987:44). Personen upplevde det som att 

hen kunde kontrollera framtiden genom den information hen själv besatt, eller kunde besitta. 

Det reflekterar även en känsla av hanterbarhet då hen upplever sig ha kontroll över 

informationen och att hen litar på dem som hen har i sin omgivning, genom upplevelsen av att 

de inte sitter på information som hen själv inte har. 

 

För att återknyta till att delaktigheten ökade i tonåren ska det påpekas att inte alla 

intervjupersoner kände att deras delaktighet ökade i och med tonåren. En av dem ansåg att 

hens delaktighet aldrig utvecklades, i någon riktning. Hen kände alltid att hen stod i utkanten 

och kände sig inte sedd. Samma ungdom beskriver även att hen aldrig fick ett personligt möte 

med sina socialsekreterare, vilket hen hade velat ha för att i enrum kunna uttrycka sina 

känslor. 

 
Dom frågade inte mig någonting personligen..//.. Dom pratade aldrig med 

mig på telefon. Det gjorde dom inte. 

 

En annan intervjuperson fick personliga möten och bekräftar hur viktigt det var för hen med 

dessa.  

 
Jag tyckte att det kändes bra, faktiskt. Även fast jag inte hade så 

jättemycket att säga kanske, men det kändes ändå bra att ha chansen att 

kunna säga någonting om det var någonting som var jobbigt. Så ska man ju 

ändå kunna ha den möjligheten, tycker jag. 
 

Att delaktigheten inte ökar med ålder och mognad strider både mot aktuell lagstiftning, se 3 

kapitlet 5§ 2 stycket SoL och artikel 12 i FNs konvention om barnets rättigheter. Det visar 

även i detta fall, likt den tidigare forskning jag presenterat, att objektsperspektivet på barn 

tagits mer i beaktning än aktörsperspektivet. Det visar också på likheter med Rädda Barnens 

(Frenning 2008) undersökning, där ungdomarna upplevde att socialsekreterarna var dåliga på 

att hämta information direkt från den unge och att göra det utan att familjen hörde. Hela 65 

procent menade i den studien att de inte träffat sin socialsekreterare enskilt.  

 

Att inte få direkt information eller direkt kontakt med dem som beslutar om boende, kan göra 

att man känner sig både maktlös och förvirrad, framför allt om man vill ha denna kontakt, 

vilket min intervjuperson ville. Sett ur Antonovskys (1987) teori kan det utläsas att om man 

inte får direkt information kan det bidra till att ens vardag ter sig obegriplig, vilket i sin tur 

kan leda till ett lågt värde av KASAM.  

 

I detta fall, då den unge inte fått chans till personliga möten, hamnar intervjupersonen långt 

ner på Harts (1992) delaktighetsstege, då det kan tolkas som om ett barn inte är delaktigt om 

det inte har kontakt med beslutsfattarna. Det som denna person säger sig upplevt är även i 

linje med vad den studie som Cederborg & Karlsson (2001) gjort. De påpekar där att de 

tidigare familjehemsplacerade barnen ibland kände sig övergivna och att ingen lyssnade på 

dem. 
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5.2.3 Egen vilja till delaktighet 

Svaren angående ungdomarnas egen vilja till delaktighet var uppdelade i två olika läger. 

Några ungdomar kände att de inte hade något behov av att vara delaktiga. Det var de 

ungdomar som beskrev att de trivdes i sina familjehem och kände sig som en i familjen, som 

hyste dessa känslor.  

 
Det var nog därför som jag inte ville vara delaktig, jag tyckte inte att det 

behövdes. Det var bara onödigt med tid och pengar. Både för dom och för 

oss. 

 
Andra ansåg att de ville vara delaktiga, men att de inte kände att de kunde uttrycka sina 

känslor av olika anledningar. En ungdom förklarade det som att det inte spelade någon roll 

om den hade viljan till delaktighet, en vilja som handlade om att uttrycka sitt missnöje om 

familjehemmet, det skulle ändå inte spela någon roll. 
 

Skulle jag bli omplacerad skulle det kanske bli likadant. 

 

Några ungdomar beskrev att de ville byta socialsekreterare av olika skäl, men att de aldrig 

yttrade denna vilja. Detta kan kopplas till den grad av information de tidigare fått och inte fått, 

angående vad de har för rättigheter. En av ungdomarna använde sig dock av sin rätt och ansåg 

sig ha blivit lyssnad på.  

 
//..då fick jag byta. Det var utan problem. 

 

Man kan fråga sig varför inte fler utnyttjade denna chans till eventuell förbättring, då viljan 

fanns. De kände meningsfullhet (Antonovsky 1987), dock begrep de inte hur det skulle gå till. 

Detta ger inga förutsättningar för att tala om några känslor av hanterbarhet eller begriplighet. 

Det måste dock ändå belysas att en av intervjupersonerna faktiskt uttryckte sina åsikter och 

fick dem lyssnade till. Att hen fått utrymme att uttrycka sig visar på en hög grad av 

delaktighet. Hen hamnar därmed så högt upp som på det högsta steget av delaktighet, 

nämligen på det som kallas för Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna. Där har 

barnet möjlighet att ta initiativ, men besluten fattas tillsammans med vuxna. Hart (1992) anser 

att detta är en god form av delaktighet och att när barn och ungdomar vill och kan fråga vuxna 

om hjälp speglar det ett förtroende dem emellan. Det är detta förtroende som avgör det 

yttersta steget av delaktighet. Att bli delaktig i sådan utsträckning är en god förutsättning för 

ett högt värde av KASAM. 

 

Som visats, tyder resultaten på att om man mår bra i sitt familjehem är inte delaktigheten man 

får av socialtjänsten det som ger förutsättningar för KASAM (Antonovsky 1987). Det är då 

snarare delaktigheten i familjehemmet som blir mer betydande för den meningsfullhet barnen 

känner. Detta är viktigt att belysa. Trivs man i sitt familjehem verkar en stor involvering och 

krav på delaktighet från socialtjänsten sida störa familjen, vilket inte bidrar till KASAM.  

 

5.2.4 Att bli lyssnad på 

Ungdomarna upplevde rätten att bli lyssnad på i olika grad. Några uppfattade att de blev 

lyssnade på, som till exempel i det fall hen ville byta socialsekreterare eller då det skulle till 

att välja ett familjehem.  

 

En ungdom beskrev dock att det var hen själv som fick lov att ta sig denna rätt, det var inget 

som skedde automatiskt. Hen upplevde att hen själv fick vara extra tydlig med att poängtera 
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sina åsikter för att bli lyssnad på. Detta på grund av upplevelser om att socialtjänsten snarare 

såg till utredningar som gjorts, än på henoms egna utsagor och vilja. 

 
Jag kom in och satt armarna i kors och tyckte att nu bestämmer jag, för att 

det här funkar. Men så är det ju det.. Alltså socialtjänsten har ju sina regler 

att gå efter och sina punkter och vad dom har för underlag från tidigare 

utredningar och boenden. 

 

Även om ungdomarna uttryckte sina viljor, var de inte alltid säkra på att de blev hörda. Det 

framkom i samband med detta, från en av intervjupersonerna, att hen hade en enorm vilja och 

önskan om att bli lyssnad på.  
 

Men jag vill gärna tro att de lyssnade på mig. Och att de faktiskt försökte se 

vad jag tyckte och att det faktiskt funkade. Men det vet man ju aldrig. 

 

Två av ungdomarna beskrev nästan helt identiska upplevelser om att bli ”pressad in i ett 

hörn”. De, som kände sig trygga i sina familjehem, kände sig inte alls lyssnade på vid de 

uppföljningsmöten som skedde två gånger per år. När ungdomarna förklarade att de hade det 

bra i sina familjehem upplevde de inte att detta lyssnades till. 
 

..//.. frågade ”är dom snälla mot dig? Får du mat?” Och jag svarade ja. Och 

så frågade jag ..//.. varför ..//.. frågade det, för det är ju ändå min mamma 

och pappa. Och då sa ..//.. det att du är fosterbarn, så det är en rutinfråga. 

 

Att inte bli lyssnad till i dessa situationer satte för dem båda sorgsna och stämplande avtryck. 

 
..//..jag blev bara ledsen när ..//.. frågade varje gång. Man blev så här, det är 

min mamma och pappa du snackar om. Nej dom slår inte mig. Bara för att 

det är fosterföräldrar. 

 
Jag vart nog ganska ledsen, vart jag. För att ..//.., för jag ville ju se oss som 

en riktig familj. Jag ville inte att det skulle vara något konstigt. Men ..//.. 

fick det att kännas att ”vi kanske inte är en riktig familj” Den här familjen är 

ju jättekonstig. Jag va nog mest ledsen, tror jag..//.. 

 

Upplevelsen av att inte bli lyssnad på genererade i att en av ungdomarna kände sig obekväm 

med att uttala sig under dessa möten. 

 
//..hade jag sagt något som ändå var bra då hade dom omvänt det till att jag 

mådde dåligt. 

 

Poängteras ska att en annan ungdom valde att inte säga något alls till socialtjänsten om sina 

känslor och tankar kring sin situation som familjehemsplacerad.  
 

Jag ville inte orsaka något problem. Och sen trodde jag inte att det skulle bli 

något bättre ändå. Så jag var mest tyst, sa ingenting. 

 

Detta yttrade sig genom att personen i fråga aldrig heller visade vad hen egentligen kände 

över sin situation i familjehemmet.  

 
Jag hade alltid en fasad när dom kom och fika. 

 

Att en ungdom själv ska behöva ta sig rätten att bli lyssnad på, motsäger helt aktuell 

lagstiftning och FNs konvention om barnets rättigheter, som tidigare redovisats. Det är 
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intressant att de ungdomar som känt på detta sätt uttryckt det så tydligt. Det är inte i likhet 

med någon av de tidigare presenterade studierna. Det har då enbart handlat om att de inte 

blivit lyssnade till och därmed är denna infallsvinkel ny. Det blir problematiskt om man som 

ungdom måste ta sig sin rätt. Det finns de som inte orkar eller vill göra det, vilket en av 

ungdomarna vittnar om. Sett utifrån KASAM (Antonovsky 1987), är därmed 

förutsättningarna låga för att personen i fråga ska känna någon meningsfullhet.  

 

Att inte bli lyssnad på då man talar om positiva upplevelser i familjehemmet är intressant. Det 

är svårt att förklara orsakerna bakom dessa upplevelser, dock kan det bidra till en lägre grad 

av KASAM. Familjen ska vara ungdomens trygghet och hjälpa hen till att känna KASAM i 

det som är viktigt i hens liv. Att sedan inte lyssna till dess upplevelser och inte ta dem på 

allvar kan bryta ner den trygghet hen känner till sin omgivning. Dras detta till sin gräns kan 

detta ifrågasättande, utifrån Antonovskys teori (1987), påverka ungdomens känsla av 

hanterbarhet och meningsfullhet. Att inte känna sig lyssnad på, i egentligen positiva 

sammanhang, är ytterligare en sak som inte funnits i den tidigare litteratur som presenterats. 

 

5.2.5 Kontroll 

Ungdomarna hade olika upplevelser och tolkningar på vad kontroll inneburit för dem och hur 

det upplevts i kontakten med socialtjänsten. 

 

Två av intervjupersonerna såg sig inte ha någon anledning till varför de skulle ha kontroll 

över sin situation i familjehemmet.  

 
//..det finns ingen anledningen till att ha kontroll över något som faller sig 

så naturligt.. //.. Jag har ju ingen anledning att ha kontroll. 

 

Det framgick dock att det behövdes kontroll av situationen, men att kontrollen inte behövde 

utövas av en själv.  

 
Nej. Det fick mamma ta hand om. 

 

Ytterligare en intervjuperson beskrev att den hade kontroll, den visste förutsättningarna och 

kände sig inte osäker i situationen.  

 
Nej, jag visste ju att så länge jag sköter mig så. Så det är ingen som kommer 

att klappa mig på axeln i skolan och säga ”hej nu flyttar vi”. 

 

En av ungdomarna beskrev att den aldrig hade någon känsla av kontroll, utan att den 

kontrollen endast fanns hos socialtjänsten. En del kopplade även deras känsla av kontroll till 

det handlingsutrymme de fått då de velat byta socialsekreterare, se ovan.  

 

Resonemang kring begreppet kontroll är starkt förknippat med känslan av att kunna hantera 

sin situation. Denna känsla av kontroll och hanterbarhet behöver man inte, enligt Antonovsky 

(1987), ha själv. Man kan låta andra behöriga ha kontroll över sina resurser. Med behöriga 

andra menas då personer som ungdomen själv litar på och detta uttrycker ungdomarna. 

Endera avstod de kontroll, då de inte fann det meningsfullt eller så kände de själva kontroll. 

Vissa kunde, som sagt, ge kontrollen till andra behöriga, som i detta fall till mamman. 

Intervjupersonen, som endast upplevde att socialtjänsten hade kontroll, menade inte att hen 

frivilligt givit dem kontrollen, utan det var en känsla av maktlöshet som speglade detta. Hens 

upplevelser av maktlöshet speglar det resultat som Rasmusson (2006) pekat på i sin studie. 

Den studien visade på flera starka minnen och känslor av maktlöshet och ensamhet hos 
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ungdomarna. Därmed poängteras det att det inte är någon ovanlig känsla för ett 

familjehemsplacerat barn, men dock så olycklig.  

 

5.3 Delaktighet i avslutandet av familjehemsplacering 
Gemensamt för alla intervjuade ungdomar var att deras familjehemsplacering fick sitt slut då 

de fyllde arton år. Några upplevde att det aldrig blev ett avslut på placeringen, att det bara tog 

slut, utan ett personligt avslutningsmöte. Detta var något som inte uppskattades.  

 
Jag hade väl velat haft nåt typ slutmöte, personligen. Gå igenom min 

placering. Det hade varit bra. 

 

Några av ungdomarna upplevde att det inte spelade någon roll att de blev arton år och att 

placeringen avslutades. De kände att de inte behövde någon delaktighet eftersom det 

egentligen inte innebar några förändringar för dem. 

 
//..det vart mer att jag bodde kvar där. Fast jag betalade hyra. 

 

Det fanns dock också upplevelser om att avslutandet var stämplande och att det var då det 

blev tydligt för dem att socialtjänsten såg deras upplevda ”riktiga” hem som ett familjehem.  

 
Det året då jag fyllde arton då ska man gör ett sånt här avslutningsmöte med 

både biologiska mamman och fosterföräldrarna..//..Du är arton, men 

socialen kan hjälpa dig med lägenhet och pengar. Då blev både jag och min 

mamma sårade och jag såg det på mamma. 

 

En annan tyckte att placeringen fick ett alltför abrupt slut vid arton års ålder och att det lades 

för mycket ansvar på henom i och med detta.  

 
Jag har gjort det jag vill för att jag ville, jag har liksom inte brytt mig om 

konsekvenserna eller någonting. Men nu för att det står arton då ska jag helt 

plötsligt behöva ta allting själv. Har man då kommit till insikt om att fan jag 

har sabbat mitt liv, det här kommer att ta år att reparera då, då kan du 

faktiskt inte lägga över hela ansvaret på mig utan då får du behandla mig 

som fjorton fortfarande. 

 

Att inte få ett riktigt avslut på en lång tids familjehemsplacering kan utifrån teorin KASAM 

(Antonovsky 1987) ses som en faktor som håller tillbaka känslan av sammanhang, framför 

allt om den unge känner att det hade varit viktigt för hen. Det kan te sig så att komponenten 

hanterbarhet hamnar i underläge och det skapar inga förutsättningar för att den unge ska 

känna sig stark och kunna gå vidare i livet, utan att känna sig som ett offer för 

omständigheterna. Att den unge inte har fått vara med i beslutsfattandet angående ett konkret 

slutmöte ses utifrån Harts (1992) stege att hen befinner sig på steg 4, Anvisad, men 

informerad, i denna situation. Det innebär att hen blivit informerad om att ett avslut kommer 

att ske och varför detta sker, dock har hen inte fått vara med i besluten kring detta. 

 

I det fall då ett avslut inte inverkade på den unges liv, hade hen inte heller någon känsla av 

meningsfullhet, då det inte spelade någon roll för hen (Antonovsky 1987). Detta diskuteras 

även ovan. Trots att hen uttryckte att hen inte behövde någon delaktighet ser man utifrån 

Harts (1992) delaktighetsstege att hen befinner sig högt upp på stegen, nämligen på det högsta 

steget, steg 7, Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna.  Detta därför att hen fick bo 

kvar, som önskat, i sitt familjehem.  
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Att avslutet upplevdes som abrupt och att den unge fick, för henom, ta ett stort ansvar eget 

ansvar hädanefter kan utifrån teorin KASAM (Antonovsky 1987) ses som att den unge inte 

var förberedd på konsekvenserna av att bli myndig och att situationen då upplevdes som både 

obegriplig och ohanterbar, vilket inte är goda förutsättningar för ett högt värde av KASAM. 

Att placeringen skulle ta sitt slut vid myndighetsåldern, var något som den unge inte kände sig 

delaktig i att bestämma och detta medför att hen hamnar på det fjärde steget i 

delaktighetsstegen, nämligen Anvisad, men informerad (Hart 1992).  
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6. Diskussion 
Barns delaktighet och medbestämmande i beslut som rör dem är centralt att beakta i den 

sociala barnavården. Det återfinns i både svensk lagstiftning och i FNs konvention om barnets 

rättigheter. Det är utifrån detta denna utvärdering är gjord. De frågor jag hade vid starten av 

denna utvärdering var i korthet, hur ungdomarna upplevt sig vara delaktiga och hur de upplevt 

att vara det, alternativt inte vara det. 

 

Den tidigare forskning som presenterats uppvisar en dyster bild av barns upplevelser av 

delaktighet och det fanns en del kunskapsluckor, som jag har haft för avsikt att fylla med 

denna utvärdering. Kunskapsluckorna var om ungdomarna själva ansåg att delaktighet var 

något positivt eller negativt för dem, vad delaktigheten betytt för dem i perspektivet om 

information minskat skuld- och skamkänslor och om deras delaktighet ökat i takt med ålder 

och mognadsnivå. 

 

Nedan kommer jag att redogöra för hur jag lyckats svara på de frågeställningar jag hade i 

början av utvärderingen. 

 
6.1 Resultatdiskussion 

Till en början vill jag förtydliga att de jag intervjuade placerades innan BBiCs 

implementering, eller precis i startgroparna, och därmed kan denna uppsats inte tala om hur 

BBiC påverkat dessa frågor. Jag vill också påpeka att jag anser att mitt resultat överlag är av 

mer positiv karaktär än vad de tidigare studier jag presenterat visat. 

 

6.1.1 I vilken utsträckning anser sig ungdomarna ha varit delaktiga i beslut innan, 

under och efter placering? 

Resultaten har genom Harts (1992) delaktighetsstege visat på en stor bredd av upplevd 

delaktighet. Alla åtta steg som finns i stegen är representerade, förutom steg tre, Symbol. Det 

är intressant hur ungdomarna visar på en sådan skillnad i delaktighet, både i skillnader hos 

den enskilde och för personerna sinsemellan. Vid fyra tillfällen hamnar några av ungdomarna 

på de två lägsta stegen av delaktighet och det var vid val av familjehem, då de var i de yngre 

åren, under tonåren samt angående den information de givits. Vid fyra andra tillfällen rör sig 

några av ungdomarna i de tre högsta nivåerna av delaktighet och det var under tonåren, då den 

egna viljan till delaktighet beskrevs, angående den information som givits och vid avslutandet 

av placeringen. Detta resultat pekar på att det är mycket olika upplevelser av delaktighet och 

att delaktigheten kan ha givits mer eller mindre till olika personer, trots att de varit i samma 

stadium i livet. Flertalet av ungdomarna beskriver dock upplevelser om att delaktigheten ökat 

i takt med ålder, i likhet med socialtjänstlagen 3 kapitlet 5§ 2 stycket. Dock är det mycket 

svårt för mig, att genom deras utsagor, dra några slutsatser angående hur stor roll deras 

personliga mognad spelat in i detta. Det enda som kan tyda på att delaktigheten inte hängt 

med i ungdomens egen utveckling, är i det fall då ungdomen fyllt arton år och upplever att 

hen ska ta ett helt och fullt ansvar över sin situation, någon som hen inte upplever att hen 

mäktar med.  

 

Jag anser att Harts (1992) delaktighetsstege var ett klart och tydligt verktyg att använda för att 

undersöka och besvara denna frågeställning, även om det, som sagts tidigare, var svårt att 

exakt säga hur en person varit delaktig, då det varit så pass skiftande.  
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6.1.2 På vilket sätt gjordes de delaktiga/inte delaktiga? 

Ungdomarna har på olika sätt förklarat hur de blivit delaktiga och icke delaktiga. Då jag utgått 

från Harts (1992) delaktighetsstege, har det första steget till delaktighet handlat om att 

ungdomarna blivit informerade och det är något som de flesta ändå känner att de blivit. Dock 

hade några av dem en önskan om att ges en större inbjudan till delaktighet, både genom 

information vid placeringen, under och vid avslutet. De hade upplevelser av att inte veta om 

de hade ett val och något att säga till om. De slutsatser jag kan dra är att socialsekreterarna 

måste vara noga med att visa på de val som finns och kan inga alternativ ges måste detta 

förklaras. Man kan inte vara delaktig om man inte vet om att man har alternativ.  

 

I motsats till tidigare forskning, se till exempel Cederborg & Karlsson (2001), var det få 

ungdomar som beskrev att beslut togs ”över deras huvuden”. Ungdomarna i denna studie har, 

speciellt då de var i de yngre åren, beskrivit en bild av att de inte blev så involverade i beslut. 

Dock beskriver de inte att de var ovetande och lämnade utanför beslutsfattandet helt. Jag kan 

inte heller helt likna mina resultat med de resultat Rasmusson (2006) presenterat, trots att våra 

studier har många likheter i utförandet och i urvalet. Rasmussons resultat pekade på fler 

gemensamma upplevelser av maktlöshet och ensamhet hos ungdomarna och det är ingenting 

jag kan säga är generella drag i mitt resultat.  

 

Jag kan inte utifrån resultatet peka på en generell uppfattning om information bidragit till 

minskade skuld- och skamkänslor, vilket var en av de kunskapsluckor som fanns i tidigare 

forskning. Det är endast en intervjuperson som behandlat denna fråga och i det fallet anser 

hen att information till hen och hens familj minskade hens skuldkänslor angående att flytta 

från sin biologiska mamma. Trots att det endast behandlas av en intervjuperson får det inte 

förkastas och hens uppfattning angående vikten av involvering och information är i högsta 

grad giltig som en förklaring till att information kan minska skuld- och skamkänslor.  

 

En ungdom upplevde att hen själv gjorde sig delaktig genom att ta sig rätten att bli lyssnad på 

och detta visar på att ungdomarna inte alltid gjordes delaktiga, så som jag har formulerat mig i 

min frågeställning. Utan hen gjorde istället aktiva aktioner för att få vara delaktig och det är 

något jag inte tänkte på då jag formulerade mina frågeställningar. Jag kan i efterhand se att 

min formulering har en inbyggd förväntning på att ungdomarna endast kan göras delaktiga 

och inte stå för den aktionen själva. Dock speglar frågeställningen den makt vuxna och 

myndighetspersoner har över barn och klienter och att det både i nämnd lagstiftning och i FNs 

konvention om barnets rättigheter finns krav på vuxna och myndigheter att involvera barnen. 

 

6.1.3 Ville de vara delaktiga? 

Utifrån resultatet kan jag se en tydlighet i att de som trivts bra i sina familjehem och inte 

behövts utsättas för byten, är de som känt minst behov av delaktighet och medbestämmande. 

Med andra ord hade de inte en lika stor vilja till att vara delaktiga.  

 

Andra ungdomar upplevde dock en stor vilja till delaktighet, men de kände inte att de fick 

tillfällen att ange sina behov. Det gällde främst viljan till att kunna vara med och påverka 

vilken socialsekreterare hen skulle ha. I och med denna diskussion upplevde en ungdom att 

det var hopplöst att vara delaktig i sådana situationer, då hen inte hade någon tilltro till att det 

kunde bli bättre. I detta fall tolkar jag att hens bristande tilltro till en förbättring bygger på 

bristande information om att hen är i fokus och att hen själv ska trivas och känna sig bekväm.  
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6.1.4 Vad har det betytt för dem att vara delaktiga/inte delaktiga? 

Ett viktigt resultat, som var gemensamt för ungdomarna, var att de såg delaktighet som något 

positivt för dem, trots att de kanske inte alltid kände att de behövde vara delaktiga. Vid 

utläsning av resultatet kan man se att de som trivdes bäst i sina familjehem, krävde minst 

delaktighet och medbestämmande och fick därmed ibland även minst. Ser man på detta utan 

ett orsakstänk, kan det se ut som att de som fått minst delaktighet mått bäst och att de som fått 

mer och krävt mer delaktighet mått sämre och därmed skulle en slutsats vara att delaktighet är 

något negativt. Detta är dock något som jag inte anser stämmer om man ser till de orsaker 

som ligger till grund för detta.  

 

Med detta sagt vill jag poängtera att ungdomarnas delaktighet har betytt mycket för dem som 

inte trivts och att det är de som har behövt den mest. Det är dock olyckligt att de som inte 

trivts lika bra i sin situation upplever att de haft en begränsad delaktighet i ett antal avseenden. 

Jag anser att man tydligt kan se att de som inte haft den delaktighet de velat ha har burit på en 

hopplöshetskänsla, som inte bidragit till deras uppbyggnad av en stark känsla av 

sammanhang. 

 

6.2 Förslag till ny forskning 
6.2.1 Inget intresse av att delta 

Resultatet har för mig pekat på nya kunskapsluckor och nya infallsvinklar som jag inte funnit 

i tidigare studier. Bland annat har ingen tidigare studie talat om den ovilja till delaktighet som 

faktiskt några av ungdomarna beskriver. De talar inte om att delaktighet har varit negativt för 

dem, se Rasmusson (2006) som refererar till Sandbeack (2004), utan enbart att de inte varit 

intresserade av att delta. Ungdomarna har beskrivit några orsaker bakom denna ovilja, dock 

anser jag att det skulle vara intressant att forska mer kring detta. Jag anser att det är viktigt att 

poängtera att alla inte vill vara delaktiga och jag finner det märkligt att det inte påpekats i 

någon av de studier jag tidigare presenterat.  

 

6.2.2 Att ha egen känsla av kontroll samt att ta sig rätten att bli lyssnad på 

Jag fann det mycket intressant att det framkom en ny vinkling på vad information kan 

innebära och att en ungdom upplevde ett övertag gällande det. Denna vinkling vore intressant 

att ha som utgångspunkt i framtida forskning, då det breddar perspektivet angående 

delaktighet och makt. 

 

Även den styrka som några av mina intervjupersoner uttrycker, då de beskriver hur de tagit 

sig sin rätt att bli lyssnad på är intressant för fortsatt forskning. I de tidigare studierna har 

barnen och ungdomarna mer framställts som personer som vill uttrycka sig, men av olika 

anledningar inte gjort det. Ingen av studierna handlar om barnen då de faktiskt tar sig sin rätt 

och de faktorer som ligger bakom den styrkan.  

 

Några av ungdomarna kände inte att de blev lyssnade på, då de talade om positiva upplevelser 

i familjehemmet. Orsakerna till det kunde ungdomarna bara spekulera kring. Dessa 

upplevelser är för mig intresseväckande och en studie kring dessa orsaker vore intressanta att 

fördjupa sig i ytterligare.  

 

6.3 Metodpåverkan 
Jag har genom mina val av tidigare forskning och teorier styrt mitt resultat en hel del och det 

kan ha påverkat min framställning. Jag märkte även, intressant nog, att resultatet lätt kunde bli 

missvisade om jag inte reflekterade över hur jag använde mig av ett analysverktyg som Harts 

(1992) delaktighetsstege. Detta fick jag erfara då några av ungdomarna upplevde att de inte 
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fått någon information. Att enbart analysera deras utsagor utifrån det, skulle innebära att de 

hamnar långt ner på stegen. Lägger man dock till orsakerna till detta, att de anser att 

delaktigheten inte var nödvändig, kan detta ses i ett helt annat ljus. Nämligen att de var 

deltagare och reflekterande. Jag anser inte att man kan kräva att det ska ges information om 

det inte är nödvändigt. Att ge en rättvis bild av hur upplevelserna förklarades och att tolka det 

”rätt” var en utmaning i utvärderingen. Framför allt då analysen skedde genom en 

innehållsanalys som innebär att sortera ner data. Detta gjorde att jag själv valde vinklingar och 

tolkningar, vilket jag hela tiden har fått reflektera över och jag har försökt att få med alla de 

bakomliggande faktorer som ungdomarna beskrivit. 

 

Ytterligare en sak som kan ha påverkat mitt resultat är att intervjupersonerna är handplockade 

av personalen på socialtjänsten, de har därmed styrt urvalet. Dock, när jag studerar mina 

resultat, är det en stor variation av upplevelser och de är av både negativ- och positiv karaktär. 

Det tyder alltså inte på att socialtjänsten skulle ha gjort ett urval som skulle få dem att framstå 

i endast god dager.  

 

Kort vill jag avsluta med att konstatera att mina valda teorier inte alltid kan fylla analysen av 

resultaten. Kanske skulle det vara bra att ha en tredje teori för att förstå de faktorer i individen 

som föder till exempel en känsla av kontroll och de faktorer som ligger bakom kraften att ta 

sig sin rätt till att bli lyssnad på. Kanske hade en teori som coping då varit behjälplig att 

använda sig av. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Bakgrund 

 

Hur gammal var du när du placerades första gången? 

  

Placerade du i fler familjer än i ett? 

 

Hade du några föreställningar om socialtjänsten innan du träffade dom? 

  

Vilka var dom? 

 Blev det som du hade tänkt dig? 

 

Kommer du ihåg första mötet med socialtjänsten? Alternativt första minnet? 

 

Vad kommer du ihåg? Vad tänket du om dom? 

 Berättade dom om vad dom skulle göra? 

 

Hur upplevde du kontakten innan placeringen alltså under utredningen, all? 

  

Upplevde du dig delaktigheten, innan placeringen?  

 Ex, fick du vara med och bestämma om vart du skulle bo? 

 

Fick du utrymme att ge önskemål? 

  

Ville du få ge önskemål? 

 Vad hände med dessa önskemål? 

 (varför tror du inte att de frågade dig?) 

 Fick du mer utrymme ju äldre du blev? 

 

Processen 

 

Hur gick uppföljningsmötena till? Beskriv, minnen.  

  

Hur upplevde du samtalen med socialsekreteraren? 

Vad sa dom? 

Vad frågade dom?  

Vad tyckte du om dom? 

 

Förstod du då varför de vuxna bestämde som de bestämde? 

 

 Vad var det dom gjorde så att du inte förstod? 

 

Tyckte du att de gjorde det som var bäst för dig? 

 

Hur upplevde du att socialsekreterarna förstod din situation? 

 

Hur var det att vara barn i en sådan här process?  

 

 Vad har du för minnen om de vuxna? 
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 Om socialtjänsten? Lokalen, möterna osv. 

 

 

Kände du under processen att du hade kontroll över vad som hände? 

 

 Var det någon som hade kontroll? På vilket sätt? 

 

Delaktighet och bemötande 

 

Svarade socialsekreterarna på dina frågor? 

 

 Var hon/han hjälpsamma? 

 På vilket sätt?  

 

Hur var delaktigheten under placeringen? 

 

 På vilket sätt blev du involverad? 

 

Tycker du att din delaktighet var rimlig i förhållande till din ålder? 

 

 På vilket sätt? 

 

Har socialsekreterarna vetet hur du har haft det under processen/placeringen? 

 

Hur upplevde du bemötandet från personalen? 

 

 Vad var bra och vad var dåligt? 

 Var det någonting du saknade?  

Vad för någonting? 

 

Uppstod det några problem under placeringen? 

 

 Hanterades det av socialsekreteraren?  

På vilket sätt? 

 

Upplevde du att de vuxna lyssnade på dig?  

 

 På vilket sätt upplevde du detta?  

Hur förmedlade de vuxna att de lyssnade på sig? 

 

Gav dom dig utrymme att uttrycka dig under mötena med socialsekreterarna?  

 

 På vilket sätt? 

 

Information 

 

Vad fick du för information, innan, under och efter placeringen? 

 

 

När fick du informationen? 
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Motivation och känslor 

 

Hur upplevde du relationen mellan dig och din socialsekreterare? 

 

Förändras den över tid? 

 

Vad tänkte du om de vuxna som du träffade? 

 

 

Vad hade du för känslor gentemot socialsekreterarna? 

 

 Förändrades dem under tiden? 

 

Avslutning 

 

Är det någonting som du vill tillägga innan vi avslutar? 
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Bilaga 2 - Informationsmail 
 

Hej! 

  

Nu har terminen dragit igång och vi har fått ytterligare information om c-uppsatsen. Vi 

kommer förhoppningsvis att dra igång nästa vecka och hoppas att kunna träffa dig i slutet av 

oktober/början av november.  

  

Syftet med uppsatsen är att utvärdera dina upplevelser av information, delaktighet, 

tillgänglighet och bemötande från  /…/*  före/under din tid som familjehemsplacerad. 

  

Du kommer att vara anonym i uppsatsen och få möjlighet att läsa igenom din intervju innan vi 

använder materialet. Vi vill gärna spela in intervjun om du tycker att det är ok. Anledningen 

till att vi vill spela in är för att kunna återge dina svar på ett korrekt sätt och att vårt fokus 

kommer att kunna vara på det du säger under intervjun utan att vi behöver anteckna.  

  

Med vänlig hälsning 

Hanna Thunberg och Lisa Karlsten, Socionomprogrammet i Uppsala 

 

 

 

 

 

 

 
* Tagits bort på grund av anonymitetskrav 
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Bilaga 3 - Exempel på innehållsanalys 

 
Tema Kategori Citat 

Delaktighet efter placering Inget avslut ”- Fast det vart ju ingen.. det 

blev nu ingen.// Det vart mer 

att jag bodde kvar där. Fast jag 

betalade hyra”. 

 

”Jag hade väl vetat haft nåt typ 

slutmöte, personligen. Gå i 

genom min placering. Det 

hade varit bra. ” 

 

- Nej det vart bara ”tack och 

hej”, ungefär. Det var ingen 

slutsummering eller vad man 

ska kalla det. Det var bara 

”vad skönt nu slipper jag gå på 

det mötet”.  

Stämplande ”Det året då jag fyllde arton då 

ska man gör ett sånt här 

avslutningsmöte med både 

biologiska mamman och 

fosterföräldrarna. // Du är 

arton, men socialen kan hjälpa 

dig med lägenhet och pengar. 

Då blev både jag och min 

mamma sårade och jag såg det 

på mamma” 

 

Abrupt slut - ”Jag har gjort det jag vill 

för att jag ville, jag har 

liksom inte brytt mig om 

konsekvenserna eller 

någonting. Men nu för att 

det står arton då ska jag 

helt plötsligt behöva ta 

allting själv. Har man då 

kommit till insikt om att 

fan jag har sabbat mitt 

liv, det här kommer att ta 

år att reparera då, då kan 

du faktiskt inte lägga 

över hela ansvaret på mig 

utan då får du behandla 

mig som fjorton 

fortfarande. ” 

 

 


