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Förord 
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genomföra. Jag vill även tacka mina arbetskollegor som läst igenom 
mina vinjetter och som hjälpt mig i att göra dem trovärdiga. För ett 
bra och konstruktivt handledarskap vill jag tacka Bo Vinnerljung. 

 

 

Huddinge 2013-01-09 

 

 

Joachim Litzén  



 
 

3 
 

 

Om familjehemssekreterares handlingsutrymme i umgängesfrågor. 

Joachim Litzén 

 

Abstract 

The aim of the study is to describe social workers discretion when it comes to the relation 
between children placed away from home and their biological parents.  

The study describes how the social worker designs the contacts with the biological parents, 
for instance the extension for the actual meeting. The results are based on six interviews 
conducted with social workers who work with foster children. They have responded to 
questions related to the contact between children and their biological parent. The questions 
are based on eight vignettes. The contents of the vignettes show different conditions that 
affect the contact, for example age and foster care attitudes The results of the study have 
been compared to other previous research in discretion of the social worker and contacts 
between children and their biological parents.  

In summary the study shows that there is  high degree of independence for the social 
workers designing their work and that their level of discretion. The study shows that 
contacts between the foster children and their biological parents are designed differently 
and vary according to the social worker responsible for the actual case. The high degree of 
discretion creates opportunities for individual assessments in accordance to national 
legislation.  
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1 Inledning 
Alla barn i Sverige får inte sina behov tillgodosedda av sina föräldrar. En del barn får inte 
tillräcklig omsorg och omvårdnad, de kan bli försummade eller de kan utsättas för övergrepp 
av olika slag. Svensk lagstiftning ger samhället rätt, med eller utan föräldrarnas samtycke, att 
under vissa omständigheter ta hand om dessa barn. Siffror från Statistiska centralbyrån visar 
att den 1 november 2010 hade 17 200 barn och unga någon form av heldygnsvård från 
socialtjänsten. 11 800 var placerade i familjehem (Socialstyrelsen, 2011). 

 De flesta av de nästan 12 000 barnen som är i familjehem har förstås biologiska föräldrar 
som lever och som på ett eller annat sätt finns i barnens liv. Dessa föräldrar och barn skall, i 
de flesta fall, på något sätt träffas och umgås. Den samhällssyn på kontakt eller umgänge 
som varit rådande, åtminstone de senaste tre decennierna är att familjehemsplacerade barn 
har behov av kontakt med sina föräldrar(Andersson 1998). Det är det relationsorienterade 
synsättet (Andersson, 1990) som dominerar dvs. att det är viktigt för placerade barns 
utveckling och identitet att ha kontakt med sina biologiska föräldrar. 

 Synsättet slår igenom i lagstiftningen där det uttryckligen står att barn har rätt att träffa sina 
föräldrar och att socialtjänsten skall jobba för att möjliggöra och underlätta en kontakt. 
Lagstiftningen betonar detta men den betonar även barns rätt till skydd och att barn inte 
skall fara illa, man skall ha barnens bästa i fokus. Barnens bästa är inte klart definierat när 
det gäller barns behov av kontakt med sina föräldrar utan det finns utrymme för tolkningar 
och tyckanden. Detta skapar utrymme för olika bedömningar, vilket ger ett 
handlingsutrymme. Ett handlingsutrymme i att definiera familjehemsplacerade barns bästa 
och deras behov i förhållande till kontakt och umgänge med sina föräldrar. 

Forskningen inom området, dvs. om kontakten mellan familjehemsplacerade barn och deras 
föräldrar, ger inga klara svar på vad som fungerar och vad som ger bra resultat. Att det inte 
finns någon klar och tydlig evidens åt något håll tänker jag skapar ett handlingsutrymme för 
den enskilde familjehemssekreteraren. Det går att forskningsmässigt argumentera för olika 
bedömningar och utformningar av umgänge. 

Det ingår i familjehemssekreterares yrkesroll att bedöma och ha åsikter om umgänge mellan 
familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. Som ovan beskrivits skapar lagstiftningen ett 
handlingsutrymme och jag är intresserad av att se hur familjehemssekreterare använder det 
utrymmet. Vad tycker man är barns bästa och hur visar det sig i praktiken när det gäller 
kontakt och umgänge? 

Min strävan är att ta reda på hur familjehemsekreterarna resonerar om umgängesfrågor; hur 
ofta tycker man att barn och föräldrar skall träffas, var skall de träffas, hur länge, vilken roll 
skall de själva ha osv. 

Mina beskrivningar av vad som påverkar umgängesutformning och hur man tänker om 
utformning kommer ge en inblick i hur familjehemssekreterarna använder sitt 
handlingsutrymme och hur det kan påverka umgänget mellan familjehemsplacerade barn 
och föräldrar. Handlingsutrymmet kommer även att synliggöras genom att 
familjehemssekreterarna får beskriva sin roll i umgängesfrågor. 
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Jag använder mig av vinjetter med följdfrågor om hur familjehemssekreterarna hanterar 
umgänget i de fiktiva ärendena. Ambitionen är att försöka synliggöra handlingsutrymmet i 
det konkreta arbetet samt få fram familjehemssekreterarnas syn på sitt utrymme. 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva familjehemssekreterares handlingsutrymme när det gäller att arbeta 
med umgänget mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar 

Uppsatsens frågeställningar är; 

 Hur skulle familjehemssekreterarna vilja utforma umgänget i de fall som beskrivs i 
vinjetterna? 

 Vilka omständigheter beskriver familjehemssekreterarna påverkar hur de 
hanterar umgänget mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar 

 Hur beskriver familjehemssekreterarna sin roll i de fiktiva ärendena? 

 Hur beskriver familjehemssekreterare sitt handlingsutrymme generellt och i de 
fiktiva ärendena? 

2.1 Begreppsförklaringar 
Barnbegreppet definieras i FN:s barnkonventions artikel 1 (1990:20) 

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 
tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Begreppet familjehem beskrivs i kap 3 § 1 Socialtjänstförordningen (2001-937); 

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 
stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 
bedrivs yrkesmässigt  

Den umgängesdefinition som jag kommer använda i min uppsats har jag hämtat från en 
vetenskaplig artikel skriven av Quinton, Rushton, Dance och Mayes (1997) De definierar 
kontakt som all form av indirekt eller direkt kontakt mellan placerade barn och deras 
biologiska föräldrar. Kontakten kan vara att man träffas fysiskt men även via brev, telefon 
och e-post. Även kontakt där tredje person är med inkluderas d.v.s. en kontaktperson eller 
någon annan representant från socialtjänsten. 

Återflytt betyder att barnen flyttar hem till sina föräldrar. 

3 Bakgrund  

3.1 Lagstiftning 
FB = föräldrabalken  

SoL = socialtjänstlagen 

LVU = lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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Svensk lagstiftning har som utgångspunkt att barn som inte bor med sina föräldrar har rätt 
till umgänge. (bilaga 1)  

I 6 kap 1 § SoL beskrivs att socialnämnden har ett ansvar för att tillhandahålla familjehem 
eller liknande och att man har ett ansvar för att se till att kontakten med ursprungsfamiljen 
finns kvar. (bilaga 1) 

14 § LVU (bilaga 1) beskriver socialnämndens ansvar för umgänge när vården sker enligt LVU. 
Socialnämnden skall tillgodose barnets behov av umgänge så långt som det är möjligt. I 
socialstyrelsen föreskrifter står att en placering utanför hemmet inte får leda till att barnet 
avskärmas från kontakt med känslomässigt betydelsefulla personer (Socialstyrelsen, 1997). I 
14 kap andra stycket LVU tydliggörs att socialnämnden har en möjlighet att bestämma om 
hur umgänget skall se ut.  

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att se till att föräldrar som har svårt att 
upprätthålla kontakten får hjälp med det, både ekonomiskt och med annat stöd. Man har 
även ett ansvar för att se till att familjehemmen medverkar till att understödja kontakten 
(prop. 1979/80:28). I föreskrifterna står att umgänget bör utformas utifrån att det skall vara 
lämpligt för barnet (Socialstyrelsen, 1997). Själva utformningen och omfattning skall 
bestämmas utifrån vad som är barnets bästa. (a.a) I föreskrifterna står att val av plats och 
vilka som skall vara med under umgänget också skall utgå från barnets behov. Barnets egen 
inställning skall ha betydelse i relation till barnets ålder och mognad. Beslut om att begränsa 
umgänget skall tillämpas restriktivt och inte utan starka skäl. Umgängesbegränsning kan 
endast ske när vården sker inom ramen för LVU. Skäl som beskrivs i föreskrifterna är att 
föräldrarna ingriper i vården på ett sätt som inte är bra för barnet. Andra skäl kan vara att 
barnet riskerar att utsättas för övergrepp, att barnet visar rädsla eller att föräldrarna kräver 
så mycket umgänge att det försvårar anknytningen till familjehemmet (a.a). 

Socialnämndens ansvar för att främja kontakten betonas. Hur umgänget skall utformas 
regleras inte i detalj utan det betonas att individuella bedömningar måste göras.  Det finns 
en hel del forskning kring vad ett regelverk som inte detaljstyr innebär. Evan och Harris 
(2004) genomgång av vad forskningen säger om socialarbetares handlingsutrymme beskriver 
att lagar och riktlinjer är otydliga och kräver tolkning vilket skapar ett handlingsutrymme för 
den enskilda socialarbetaren.   

Vad barns bästa är definieras inte i lagstiftningen.  Det individuella barnets bästa skall 
fastställas genom ett subjektivt perspektiv dvs. kunskap om det enskilda barnet och ett 
objektivt perspektiv dvs. kunskap grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet (SOU 
1997:116). 

Att socialarbetaren måste göra individuella bedömningar skapar ett behov av att ha något 
att utgå ifrån om hur man kan tänka om umgängen. Psykologen Eva Körner har arbetet 
mycket med umgängesfrågor i Sverige bl.a. genom utbildningar om umgänge. Hon har tittat 
på hur umgänge ser ut i praktiken (2005). Hon har observerat tre typer av umgängen mellan 
familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. Den första typen kallar hon Basumgänge och 
avser ett umgänge en till fyra gånger per år. Syftet med umgänget är att behålla en kontakt 
och känna till sitt ursprung. Den andra typen kallas Utökat umgänge och avser minst 5 
umgängesträffar per år. Umgänget har som syfte att vara relationsskapande och utvecklande 
samt möjliggöra en eventuell hemflytt. Den tredje typen är ett Symbolumgänge och innebär 
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att barnet inte fysiskt träffar föräldrarna överhuvudtaget. Umgänget innebär att minnet av 
föräldrarna hålls vid liv genom t.ex. bilder eller att man pratar om dem. Syftet är att barnet 
skall få hjälp med att hantera att han eller hon inte kan träffa sina föräldrar (Körner, 2005). 

Körners observation om umgängesutformning kan ses som en utarbetad praxis men jag har 
inte hittat forskning som mer vetenskapligt beskriver hur barns bästa och 
umgängesutformningen visar sig i praktiken.   

4  Metod 

4.1 Kvalitativ metod 
För att kunna besvara syftet och frågeställningarna har jag valt att använda en kvalitativ 
metod. Metoden är lämplig och användbar utifrån att jag avser att få fram beskrivande 
utsagor om ett specifikt fenomen och hur en individ, i detta fall hur en 
familjehemssekreterare, handlar och bedömer (Larsson, 2005). Jag har valt att göra 
halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer för att få fram deskriptiva beskrivningar 
och för att fokusera intervjun på bestämda teman (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjuformen möjliggör en öppenhet och kreativitet under intervjun vilket fördjupar och 
nyanserar resultatet (a.a.).  

Intervjuerna tematiserades utifrån de forskningsfrågor som jag har och en intervjumall 
skapades. ( bilaga 3) 

4.2 Urval 
Jag har intervjuat sex familjehemssekreterare från två kommuner i Storstockholm. I båda 
kommunerna är man organiserade på så sätt att det finns en egen familjehemsenhet som 
ansvarar för familjehemsplacerade barn, vilket innebär att man även ansvarar för umgänget 
mellan barnen och deras föräldrar. 

Sex intervjuer genomfördes med sex olika familjehemssekreterare. Samtliga är kvinnor och 
har olika lång erfarenhet med att arbeta med familjehem. 

Alla intervjupersoner arbetar på enheter som är specialiserade på familjehemsvård. 

4.3 Vinjetter 
För att få fram beskrivande utsagor har jag använt åtta vinjetter som efterföljts av en 
halvstrukturerad intervju om umgänge. En vinjettstudie lämpar sig om man vill undersöka 
värderingar och handlingsval och genom att göra kvalitativa intervjuer går det att få fram 
förklaringar till dessa värderingar och val (Meeuwisse, 2008). För att undersöka hur 
intervjupersonerna använder sitt handlingsutrymme finns det skillnader i vinjetterna. Tanken 
är att intervjupersonerna utformar umgänget olika utifrån hur man väljer att fokusera på 
olika förutsättningar. Förutsättningarna är hämtat från min erfarenhet av att arbeta som 
familjehemsekreterare samt från forskning om umgänge. Förutsättningar som t.ex. våld, 
familjehemmens inställning, barns olika reaktioner och föräldrars problematik vet jag av 
erfarenhet finns med när man diskuterar om hur umgänge skall utformas. Anledningen till 
att jag valt att använda vinjetter som metod är att den skapar verklighetsnära situationer. 
För att säkerhetsställa att vinjetterna var trovärdiga fick tre arbetskollegor läsa igenom 
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vinjetterna och besvara mina frågor. Kollegorna är familjehemssekreterare med flerårig 
erfarenhet. Samtliga ansåg att vinjetterna var trovärdiga. 

I skapandet av de åtta vinjetterna som jag använt har jag haft Jergebys (1999)  fyra 
grundkriterier som utgångspunkt. Dessa är: 

 Vinjetten skall vara lätt att följa och förstå 

 Vinjetten skall vara logisk 

 Vinjetten skall vara trovärdig 

 Vinjetten skall inte vara för komplicerad 

Jergeby beskriver konstruktionen av vinjetter som ett arbete på fyra plan. 

Det första steget är att välja vilka grundförutsättningar som skall finnas med i vinjetterna. 
Jergeby beskriver detta i form av variabler men då det är ett begrepp som används i 
kvantitativa studier väljer jag det mer kvalitativa begreppet förutsättningar. De 
grundförutsättningar som finns med i mina vinjetter är att alla vinjetter bygger på att barnen 
vårdas enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och att barnen inte 
bedöms kunna flytta hem inom en två till treårsperiod. Samtliga familjehem ligger på 
ungefär samma avstånd från föräldrahemmet. 

Jegerbys andra steg handlar om att bryta ner vinjetterna i olika förutsättningar som går att 
ställa emot varandra.  I fyra av vinjetterna har det förekommit våld och i fyra har det inte 
det. I fyra av vinjetterna är barnen i förskoleåldern och i fyra vinjetter i mellanstadieåldern. 
Det finns även skillnader i familjehemmens inställning, där en del är positiva till umgänge 
medan andra är negativa. Föräldrarnas problematik ser lite olika ut i vinjetterna; bristande 
insikt, missbruk, psykisk sjukdom eller svagbegåvning. Barnets vilja till umgänge är olika i 
vinjetterna samt deras reaktioner. 

Det tredje steget kallar Jergeby Objekt. Med det menas i vilken hypotetisk kontext 
förutsättningarna skall finnas inom. Kontexten i min studie är att barnen är 
familjehemsplacerade enligt LVU. De jag intervjuar blir hypotetiska familjehemssekreterare i 
de beskrivna ärendena med uppgift att besluta om hur umgänget skall utformas. 

Det fjärde steget är på vilket sätt forskaren skall bedöma vinjetterna. I mitt fall så kommer 
jag att använda en halvstrukturerad intervjuform där jag frågar intervjupersonerna ett antal 
frågor om umgänge; t.ex. hur det skall utformas och dess syfte. (bilaga 3) Jag kategoriserade 
och sammanställde mina resultat utifrån teman som besvarar mina frågeställningar. 

4.4 Genomförande och bearbetning 
Vid intervjusituationerna presenterades en vinjett åt gången skriftligt. Sedan fick 
intervjupersonerna svara på frågor om umgänge. Frågor som utgick från min intervjumall 
(bilaga 2). När sedan frågorna blivit besvarade fick intervjupersonen nästa vinjett och 
processen återupprepades. Intervjuerna utgick från teman men under intervjun kunde andra 
ämnen tas upp och diskuteras. Det var intervjupersonerna som tog upp en frågeställning 
eller infallsvinkel vilken jag som intervjuare ställde mer frågor kring. Jag var dock noga med 
att alltid komma tillbaka till vinjetten och de frågor om umgänge som jag hade. 

Intervjuerna varade mellan 1 timme och 14 minuter och 1 timme och 52 minuter. 
Medellängden var cirka 1 timme och 30 minuter. Alla intervjuer bandades. Efter fyra 
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vinjetter ställde jag mer allmänna frågor om hur man har skaffat sig kunskap om 
umgängesfrågor samt hur man tänker om handlingsutrymme. 

Alla intervjuer har transkriberats och skrivits ut.  

Intervjuerna meningskoncentrerades, vilket innebar att de sammanfattades för att skapa 
överblick av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter det meningskategoriserades 
materialet utifrån intervjumallens teman (Larsson, 2005). Kategoriseringen utgör grunden 
för min analys av det insamlande materialet och redovisas i en tabell som sedan jämförs med 
vad tidigare forskning säger om umgänge. Direkta frågor om upplevt handlingsutrymme 
redovisas i resultatdelen och jämförs med lagstiftning, teorier och tidigare forskning. 

4.5 Reliabilitet, Validitet och Generalisering 
Reliabiliteten handlar om forskningen är tillförlitlig och att undersökningen kan göras om vid 
en annan tidpunkt av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). I mina intervjuer har jag 
utgått från Kvale och Brinkmanns beskrivning av den hantverksskickliga intervjuaren för att 
försöka nå en god kvalité på mina intervjuer vilket jag tror kan öka reliabiliteten och 
validiteten. Med det menas att jag bl.a. i intervjuerna försökt vara kunnig, strukturerad, 
vänlig och tolkande. Ruth (1991) skriver att reliabiliteten ökar om forskaren har kunskap om 
de fenomen som han undersöker, vilket jag tycker mig ha. Idén är att om man har kunskap 
så kan man ställa adekvata följdfrågor som fördjupar intervjun men även kontrollerar 
tillförlitligheten i svaren(Kvale & Brinkmann, 2009). Min erfarenhet av att ha arbetat tre år 
som familjehemssekreterare har gett mig kunskap om umgängesfrågan. Jag har en hel del 
förförståelse om hur man kan resonera om umgänge och min erfarenhet har påverkat mitt 
val av ämnesområde. 

Jag skrev ut mina bandande intervjuer själv. Kvale och Brinkmann skriver att man kan öka 
reliabiliteten om två skriver ut samma intervju och sedan jämför skillnader, så kallad 
kvantifierad reliabilitetskontroll. Reliabiliteten i denna undersökning kan ha minskat i och 
med att jag inte gjort så. 

 Jergeby (1999) skriver att vinjettmetoden anses ha en god reliabilitet om forskaren har 
kontroll på de förutsättningar som finns i vinjetterna. Genom metoden vet jag att alla 
intervjupersoner fick samma grundförutsättningar vilket ökar tillförlitligheten i svaren.  

De intervjuer som jag gjorde var halvstrukturerade och höll sig någorlunda till teman som jag 
tagit fram men under intervjuerna tillät jag intervjupersoner associera ganska fritt och jag 
tillät mig att följa intervjupersonerna i viss grad. Detta kan minska reliabiliteten men öka 
kreativitet och variationsrikedom (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 För att skapa validitet så måste de frågor som forskaren under intervjun ställer beröra de 
teman och de fenomen som man har för avsikt att undersöka (Larsson, 2005). De teman som 
jag utgick ifrån har sin utgångspunkt i mina frågeställningar och jag var under intervjun noga 
med att få intervjupersonen att resonera utifrån dessa teman. Det förhållningssättet ökar 
validiteten.  Att mina vinjetter och frågor var valida och reliabla kontrollerades genom en 
pilotstudie. Tre av mina arbetskollegor på familjehemsenheten i Huddinge besvarade 
frågorna och läste igenom vinjetterna. 

Att ha ett kritiskt och ifrågasättande förhållande till den empiri som man samlar in ökar 
validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). Under min forskningsprocess har jag försökt ha ett 
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sådant förhållningssätt och speciellt under analysdelen. Det finns en risk att jag övertolkat 
beskrivningar som passat in på mina förutbestämda teman och är något som jag har försökt 
vara observant på. 

Resultatdelen grundar sig på sex intervjuer vilket gör att en generalisering av resultaten är 
begränsad och nästan inte möjlig (Larsson, 2005). Eventuellt kan man tänka sig att det går 
att säga att det är troligt att man skulle nå samma resultat vid liknande förhållanden. Larsson 
kallar det extrapolering. Min ambition har i och för sig inte varit att ge möjligheter till 
generalisering utan att ge en inblick hur familjehemssekreterarna hanterar umgänget mellan 
familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. 

4.6 Etiska överväganden 
Vid varje intervjutillfälle informerades familjehemssekreterarna om syftet med uppsatsen 
samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. Jag använde mig av informerat samtycke och 
konfidentialitet som etiska riktlinjer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.7 Sökningar 
Den tidigare forskningen har jag sökt via Libris, Pro Quest, Global Scholar samt Artikelsök. 
Sökorden har varit; familjehem*, familjehemsvård AND (biologiska föräldrar OR kontakt OR 
umgänge), fosterbarn AND föräldrar, familjehem* AND (föräldrar OR umgänge). Jag har även 
använt dessa sökord översatta till engelska. Vidare har jag sökt forskning som rör 
handlingsutrymme, både svensk och engelsk. Förutom egna sökningar har jag använt 
referenslistor i adekvat litteratur och forskning. 

5 Teoretiska perspektiv 

De teorier som jag har valt har för avsikt att ge en inblick i vad som kan påverka hur 
människor fattar sina beslut. Teorier som beskriver hur socialarbetare använder sitt 
handlingsutrymme och vad som utgör hinder och möjligheter för utrymmet kommer att 
redovisas. 

5.1 Handlingsteori 
Berglind (2005) skriver att handlingsteori kan användas för att ¨belysa och klargöra 
människors handlande i konkreta situationer¨ (Berglind, 2005, s.61). Handlingsteorin utgår 
från människors valmöjligheter och beskriver vad som kan vara hinder och möjligheter för en 
människas handlingsutrymme. 

Utrymmets storlek beror på människans förmåga att se sig som ett handlande subjekt och 
vilken bedömning som hon gör av sina egna förmågor samt vad hon väljer att se som sitt 
ansvar (Berglind, 2005). 

Berglind beskriver fyra strukturer som styr handlandet och handlingsutrymmet. Dessa är 
intraindividuell struktur, interindividuell struktur, organisationsstruktur och 
samhällsstruktur. Han skriver att strukturerna kan vara av yttre och inre slag. 

Den intraindividuella strukturen är hinder och möjligheter som finns inom människan och 
som är mer eller mindre påverkbara. 

Interindividuell struktur avser mellanmänskliga förhållanden och vad dessa skapar för 
handlingsutrymme. 
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Organisationsstruktur avser vilka institutionella ramar som finns för en individ. Berglind 
använder sig av Lipskys (2010) begrepp gräsrotsbyråkrat för att förklara vad 
organisationsstruktur innebär. Han skriver att en organisation kan styra tjänstemannen 
genom detalj- eller ramstyrning och att det alltid finns ett utrymme för individuella 
variationer. Det är personen i sista hand som kan välja att använda det utrymme som finns. 

Samhällsstrukturen avser de övergripande samhälliga strukturerna som påverkar handlandet 
t.ex. hur arbetsmarknaden ser ut.  

5.2 Gräsrotsbyråkrat 
För att ge en förklaring till vilken roll en familjehemssekreterare har och vad som påverkar 
hans eller hennes handlande anser jag att Lipskys (2010) beskrivning av termen ” Street-level 
bureucaracy” är funktionell och användbar. Översättningen av Street-level bureaucrat är 
gräsrotsbyråkrat. Enligt Lipsky är en gräsrotsbyråkrat en person som a) arbetar inom 
offentlig sektor, b) har en direkt kontakt med medborgarna i sitt arbete, c) har 
handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter. 

Lipsky beskriver att socialarbetare arbetar utifrån två internt relaterade sakförhållanden. 
Dessa är den relativt höga graden av handlingsfrihet samt att de är självständiga i 
förhållande till auktoriteter i organisationen.  

5.3 Handlingsfrihet 
Nordlander (2006) beskriver att det sociala arbetet, särskilt myndighetsutövning, omgärdas 
av lagstiftning, förordningar och formella arbetsrutiner. Nordlander menar att dessa 
styrsystem är omfattande men han skriver även att det i socialsekreterarnas roll ingår att 
fatta beslut och handla utifrån den enskildes egna och specifika behov. För att kunna 
tillgodose klienternas många gånger unika behov behöver socialsekreteraren ha stor 
handlingsfrihet i sitt arbete. Denna möjlighet att kunna agera och handla utifrån klienternas 
många gånger unika situation är enligt Lipsky (2010) en stor anledning varför 
gräsrotsbyråkraten behöver stort handlingsutrymme. Att kunna fatta beslut utifrån det 
rådande regelsystemet samtidigt som besluten skall vara individuellt anpassade är det som 
kännetecknar rollen för en socialsekreterare, det är det som ger en professionell legitimitet 
(Nordlander, 2006). Nordlander (2006) skriver att handlingsfriheten inbyggd i systemet. 

Att se till individens bästa är något som Lipsky (2010) anser inte helt överensstämmer med 
den faktiska verkligheten. I realiteten är situationen och förhållandena betydligt mer 
komplexa. Han kallar det myten om den altruistiska servicen. Han tar upp fyra skäl till varför 
han anser det. 

1. Att göra en helt individuell anpassning kräver mycket tid. En tid som inte alltid finns 
till exempel på grund av hög ärendebelastning 

2. Organisationen är överordnad individens behov. Det finns begränsade resurser vilket 
påverkar den individuella anpassningen. 

3. Gräsrotsbyråkraten skall granska klienternas behov. Granskningen görs med 
utgångspunkt från klienternas trovärdighet samt vad den egna organisationens kan 
erbjuda klienten. Klientens egna önskemål kan bli underordnade, speciellt när det 
gäller olika tvångsåtgärder. 



 
 

15 
 

4. Gräsrotsbyråkraten skall presentera och argumentera för andra vad han/hon kommit 
fram till. Hur beskrivningarna görs och framförs påverkar vilket stöd eller vilken hjälp 
klienten får. 

5.4 Självständighet 
Lipsky (2010) diskuterar förutom om handlingsfrihet även om gräsrotsbyråkratens autonomi 
i förhållande till organisationen. Självständigheten kommer ifrån att de motiv som 
organisationens ledning har för arbetet inte stämmer överens med utförarens, dvs. 
gräsrotsbyråkratens, motiv. Ledningen kan ha en strävan efter kontroll och effektivitet 
medan gräsrotsbyråkraten strävar efter självständighet. Detta skapas genom den 
handlingsfrihet som gräsrotsbyråkraten har (Lipsky, 2010). Ledningen kan inte ha all den 
information som krävs för utförandet, förutom på en generell nivå. Det är 
gräsrotsbyråkraten som inhämtar den individuella informationen som styr utförandet i det 
specifika ärendet. 

6 Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen redovisas främst forskning som beskriver umgängesutformning 
och vad som påverkar hur umgänget blir. Avslutningsvis beskrivs forskning om 
socialarbetares handlingsutrymme.  Inledningsvis beskrivs kort vad forskningen beskriver om 
umgänge och dess effekter samt vilka synsätt som finns i umgängesfrågan. 

6.1 Samhällssyn och Umgänge 
Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar är en fråga som har 
diskuterats mycket i internationell forskning och det finns olika perspektiv på hur man kan 
tänka om det. Nedan beskrivs de två perspektiv som har varit dominerande (Andersson, 
1990). Jag kommer även att redogöra vad en del forskning säger om umgängets effekter. Det 
är inte en frågeställning i denna studie men för att ge en överblick om vad umgängesfrågan 
betyder och vad man vet är det ändå viktigt att kortfattat beskriva det. 

Vilket synsätt som har varit tongivande har varierat genom åren. Två huvudriktningar går att 
utskilja. Andersson (1990) beskriver de två huvudinriktningarna; 

 Behovsorienterad 

Förespråkarna av denna inriktning betonar vikten av att familjehemsplacerade barn knyter 
an till familjehemmet, och att de bästa förutsättningarna för att det skall ske är att barnen 
har så lite kontakt med sina biologiska föräldrar som möjligt.  De enda ”föräldrar” som barn 
behöver är de som ger dem den huvudsakliga omvårdnaden och tryggheten.  Den 
behovsorienterade teorin bygger på Goldstein, Freud och Solnits idéer (1980). En placering 
skall definieras som permanent om det inte finns väldigt tydliga indikationer på att det skall 
vara en kort placering. De argumenterar för att barn behöver kontinuitet i relationer och i 
miljöförhållanden.  Barn behöver detta för att kunna få en normal utveckling. Kälvesten 
(1973) tankar om fosterhemsplacerade barns behov överensstämmer med den 
behovsorienterade inriktningen utifrån att hon skriver om barns behov av att genomgå en 
omstämning.  Hon menar att familjehemsplacerade barn är i behov av att flytta över sina 
känslor för de biologiska föräldrarna till fosterhemsföräldrarna. De blir nya psykologiska 
föräldrar. 
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 Relationsorienterad 

I motsats till den behovsorienterade inriktningen betonas här vikten av att 
familjehemsplacerade barn har en kontakt med sina biologiska föräldrar. Det är viktigt att 
veta sitt ursprung och ha kontakt med viktiga personer i sitt nätverk för den personliga 
identitetsutvecklingen. Om inte kontakt finns skapar barnet egna bilder av sina föräldrar och 
dessa fantasibilder kan vara skadliga för barnet och dess utveckling (Andersson, 1990). 
Andersson skriver att anhängare till denna inriktning tar objektrelationsförespråkaren 
Margareth Mahler som utgångspunkt när de menar att den person som barnet inlett ett 
samspel med initialt är den person som är och förblir den psykologiska föräldern. Tanken är 
att föräldraskapet inte kan bytas ut. 

Det relationsorienterade synsättet är det som är rådande i Sverige (Andersson, 1998). Ett 
projekt som betytt mycket för att det synsättet är dominerande idag är Barn i kris-projektet 
(a.a.).  Vilket är ett av de större forskningsprojekten som har gjorts i Sverige om 
familjehemsvård. Projektet omfattade 89 barn i åldergruppen 0-16 år som 1981 placerades 
av Malmö kommun. Ett antal studier som ingick i projektet förespråkar att det är viktigt att 
det finns en kontakt mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar (Börjesson & 
Håkansson, 1990; Vinterhed, 1985; Cederström, 1990).  Att barns utveckling gynnas och att 
barns välbefinnande ökar om det finns en föräldrakontakt är något som angloamerikansk 
forskning generellt understryker (Vinnerljung, 1996). 

Den etablerade forskaren John Triseliotis (2010) anser att umgängesfrågan har blivit mer 
central de senaste 20 åren men att det fortfarande finns många frågor som fortfarande är 
obesvarade.  

Contact is a difficult and highly emotive experience for both children and parents and there 
are no easy or definitive answers. In spite of increased studies, there is still much to be learnt 
about whom it is for, its purpose, how to organize it, where it should take place, how to 
interpret what occurs during meetings, how to make reliable judgments’ about it and 
whether it benefits a particular child. 

(Triseliotis, 2010, s. 60) 

Quinton et al. (1997) sammanfattar i sin forskningsöversikt att det är mycket man inte vet 
gällande umgängets betydelse och att det är svårt att hitta säkra samband.  

Två studier beskriver ett samband mellan umgänge och återflytt till föräldrahemmet 
(Fanshel & Shinn, 1978; Millham, Bullock & Haak 1986). Båda studierna kommer fram till att 
barn flyttar hem i större utsträckning om de har kontakt än om de inte har det. Studierna 
säger inget om omfattningen av umgänget har någon påverkan. Cederströms forskning visar 
å andra sidan att kontakt inte påverkar återföreningsfrekvensen (1990). Millham et al:s 
(1986) studie visar att föräldrakontakt är en omständighet som påverkar återflytt men att 
det finns andra omständigheter som har betydelse t.ex. socialarbetarens kontakt med 
föräldrarna eller hur ofta socialarbetaren träffade barnet. Quinton et al (1997) beskriver 
också att det finns flera omständigheter som påverkar återflytt än endast umgänge.  
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En studie som har varit viktig för den rådande positiva synen på föräldrakontakt är Fanshel 
och Shinns studie (1978). Vinnerljung kallar den banbrytande i sin forskningsöversikt (1996). 
Studien beskriver att föräldrakontakt både kan ha positiva och negativa effekter för barnen 
men forskarna kommer ändå fram till att det är viktigt för barnen att ha en kontakt. De 
beskriver att det är mer skadligt för barn att skapa sig en egen fantasibild av föräldrarna som 
kan påverka barnens medvetande negativt än att behöva hantera och relatera till verkliga 
föräldrar.  

It is better for the child to have to cope with real parents who are obviously flawed in their 
parental behavior, who bring a mixture of love and rejection, than to reckon with fantasy 
parents who play an undermining role on the deeper level of the child´s subconscious 

(Fanshel & Skinn, 1978, s. 496) 

En doktorsavhandling från USA visar att föräldrakontakt kan båda ha negativa och positiva 
effekt (Rich, 2010). Resultaten visar att barn som hade föräldrakontakt hade mer ångest och 
oro men hade mindre av dysfunktionella beteenden än barn som inte hade kontakt. 
Thoburns (1994) kommer i sin forskningsöversikt fram till att en bibehållen föräldrakontakt 
är positivt utifrån att det främjar barnets identitetsutveckling.  

När placerade barn blir vuxna verkar det inte som att umgänget under placeringen spelar 
någon avgörande roll för hur deras livssituation blir (Vinnerljung, 1996).  

6.2 Umgängesutformning 
Cleaver (2000)  genomförde en studie som bl.a. undersökte omfattningen av umgänge. 
Studien omfattade 33 barn som varit placerade i ett år. Av dessa hade 80 % kontakt varje 
vecka, 3 % hade ingen kontakt alls.  Med kontakt avsågs all form av kontakt t.ex. fysiska 
träffar och telefon. Den norske forskaren Backe-Hansens studie (1994) visar en lägre 
omfattning. Barn som placerades när de var mellan 0-2 år hade två år efter placeringens 
början, ett begränsat umgänge eller inget umgänge alls. Med begränsat menas två till fyra 
gånger per år. Barn som placerades mellan 3-7 års ålder hade initialt ett umgänge från 
varannan vecka ner till var sjätte vecka. Tre år efter placeringen påbörjats hade umgänget 
minskat för hälften av barnen och för övriga var omfattningen kvar på samma frekvens eller 
hade ökat. Att umgänge minskar ju längre placeringen varar visar även Schofield och Wards 
studie (2010). En omfattande studie av Bilson och Bakes (1995) fann även den en minskning 
av umgängesomfattning. Av 848 placerade barn hade 75 % regelbunden kontakt med sina 
föräldrar efter sex månader, efter fem år hade 25 % kvar den regelbundna kontakten. Höjer 
(2001) lät 550 familjehemsföräldrar svara på hur ofta de placerade barnen träffade sin 
mamma respektive sin pappa. Den vanligaste frekvensen för umgänge med mammorna var 
några gånger per år, 32 %. 21 % träffade sin mamma en gång i månaden och 5 % en gång i 
veckan. 15 % hade inget umgänge med sin mamma. Den vanligaste kontakten med papporna 
var inget umgänge alls, 46 %. 25 % träffade sin pappa några gånger per år, 11 % en gång i 
månaden och 2 % träffade sina barn en gång i veckan.   

Forskning om var umgängen genomförs och vilka som är med har jag haft svårt att hitta. Två 
studier som tar upp var umgängen genomförs är Cleavers (2000) och Schofields, Becks, 
Sargents och Thoburns (2000). Cleaver kommer fram till att barn och föräldrar helst vill 
träffas i föräldrahemmet och att det kan öka barnets identitetskänsla och känsla av 
familjetillhörighet. Hon fann att 40 % av umgängena genomfördes i föräldrahemmet.  18 % 
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av umgängena genomfördes i familjehemmet.  I dessa fall tyckte barnen att umgänget 
fungerade bra medan föräldrarna upplevde det som att de kontrollerades och umgänget 
väckte känslor av skuld och förlust. Umgängen genomfördes i 30 % av fallen i en lokal som 
ordnades av sociala verksamheter. Anledningen till att man valde lokal var ofta att 
umgängena behövde övervakas p.g.a. föräldrarnas beteenden. I dessa ärenden var barnen 
under åtta år. Schofield et al:s studie (2000) beskriver att umgängen i föräldrahem 
genomfördes i 13 % av fallen. 

Howe och Neil (2004) beskriver att umgänge kan vara ångestskapande för barn och att det 
kan underlätta för barnet om familjehemmet närvarar vid umgänge. I Cleavers studie 
träffade 87 % av barnen sin mamma, 25 % sin pappa. I ca 50 % av fallen var någon annan 
med förutom föräldrar och barn. Det kunde vara familjehemsföräldrar eller kontaktpersoner 
och det fanns oftast ett övervakande syfte. 

Genomgången visar att det inte finns mycket forskat på hur umgängen utformas konkret. 
Höjers (2001) studie beskriver omfattningen tydligast men den bygger på att familjehemmen 
fått uttala sig om frekvens. Höjer har inte kontrollerat hur det faktiskt ser ut. Cleavers studie 
(2000) visar en omfattande kontakt, 80 %, men den tydliggör inte hur ofta 
familjehemsplacerade barn och föräldrar träffas fysiskt. Övrig forskning belyser att umgänget 
minskar över tid (Backe-Hansen, 1994; Schofield & Ward, 2010; Bilson & Bakes, 1995). 
Studierna om var umgängen genomförs skiljer sig en del åt. I Cleavers studie (2000) sker 
umgängen i föräldrahemmet i 40 % av fallen. Schofield et al. (2000) beskriver ett umgänge i 
föräldrahemmet i 13 % av fallen.  

6.3  Vad påverkar umgängesutformning 
Syftet med umgänget har jag antagit haft en påverkanseffekt på umgängesutformningen 
men jag har inte hittat forskning som bekräftar det. Om syftet är återförening bör det 
rimligtvis leda till tätare umgänge. Cleaver (2000) identifierar i sin studie tre olika syften som 
socialarbetarna har med umgänget. De är; 

 Återförening 

 Att hålla kontakt med föräldrar 

 Att förbättra föräldra-barnrelationen. 

Studien visar att oavsett syfte så verkade det inte påverka umgängesutformningen. 

 En stor amerikansk studie (Sanchirico & Jablonska, 2000) kommer fram till att familjehem 
har krav på att vara aktiva i att stödja kontakten mellan de placerade barnen och deras 
föräldrar men att det i realiteten är problematiskt bl.a. utifrån att vissa familjehem inte 
anser att kontakt är bra för barnen. De konstaterar att om familjehemmen får kontinuerligt 
stöd av socialarbetare i umgängesfrågor och utbildning om betydelsen av umgänge så ökar 
det umgängesfrekvensen. Familjehemmens inställning till umgänge blir mer positiv. Backe-
Hansen (1994) kommer fram till att familjehemmens inställning har en avgörande betydelse 
för om umgängen blir av eller inte. Sen och McCormacks forskningsöversikt (2011) redovisar 
flera studier som visar att familjehem har olika åsikter om umgänge och kontakt, en del 
familjehem är positiva och andra negativa. Vad det kan bero på beskriver forskaren Robert 
Holman (1975). Efter att ha gått igenom flera amerikanska och engelska studier kommer han 
fram till att det finns två typer av familjehem, inkluderande och exkluderande. Inkluderande 
familjehem anser att barnets kontakt med sitt biologiska ursprung är viktig och skall stödjas. 
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Exkluderande tycker tvärtom. I sin genomgång fann Holman att 67 % av familjehemmen var 
exkluderande. 

Hur socialarbetaren påverkar umgänget har Backe-Hansen (1994) forskat om. Hon kommer 
fram till att socialarbetarens engagemang för umgänge har en avgörande påverkan. Om 
socialarbetaren aktivt arbetar för kontakt genom samtal med barn, familjehem och föräldrar 
ökar det möjligheten till umgänge. En viktig uppgift är att få till ett fungerande samarbete 
mellan parterna. Lyckas socialarbetaren med det finns goda förutsättningar för umgänge 
mellan barn och förälder (Backe-Hansen, 1994). Masson (1997) kommer i sin studie fram till 
om socialarbetaren är engagerade i kontakten med föräldrarna så ökar det 
umgängesutfallet.  Arbetar man med att stärka föräldrarna och motivera till kontakt ökar det 
kontaktfrekvensen. Sen och Broadhurst (2011) beskriver i sin forskningsöversikt att 
socialarbetarna har en viktig roll i att få familjehemmen engagerade och inblandade i 
föräldrakontakten vilket skapar möjligheter för umgänge. Att socialarbetare har en roll i att 
planera umgängen beskriver mina intervjupersoner och att det är viktigt finns det forskning 
som bekräftar. Moyers, Farmer och Lipscombe (2006) kommer fram till att dåligt planerat 
umgänge skapar otrygghet vilket innebär en känsla av otrygghet och har negativa effekter 
för barnen och även för placeringens stabilitet. Dåligt planerat umgänge leder till att 
kontakten minskar mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar (Moyers et al., 
2006). Höjer (2007) refererar till en norsk studie från 2002 av Havik och Moldestad, Etter 
plasseringen: samvaro og samarbeid, när hon beskriver hur socialarbetare hanterar 
umgängesfrågan. Forskarna kommer fram till att det var få socialarbetare som var aktiva och 
att de oftast reagerade på andras önskemål, föräldrars eller familjehems. Orsaken var att 
socialarbetarna inte ville öka konfliktnivån i ärendet vilket innebar att man inte ändrade en 
icke-fungerande umgängesplan.  

Jag har letat efter forskning om vilket påverkan barnets vilja har för utformningen. Schofield 
et al:s studie (2000) av 58 familjehemsplacerade barn visade att inget umgänge med 
föräldrarna kunde vara problematiskt och potentiellt skadligt för barnen, särskilt om barnen 
själva ville ha kontakt. Två studier (Shaw, 1998 i Sen och Broadhurst, 2011; Sinclair, Wilson & 
Gibbs, 2001) beskriver att de flesta barn vill ha en kontakt även om de inte vill flytta hem. 
Forskning om barns vilja direkt påverkat umgänget har jag inte hittat. 

I uppsatsen har jag undersökt vad forskningen säger om vilken påverkan våld i 
ursprungshemmet har för umgänget mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. 
En studie (Sinclair, Wilson, Gibbs, 2005) beskriver att en placering anses som mer lyckosam 
om det finns en umgängesbegränsning i de ärenden där det har förekommit våld. De som 
har tillfrågats är familjehem och socialarbetare. Av 25 placeringar drabbades 11 % av 
sammanbrott om det fanns en umgängesbegränsning, motsvarande siffra om det inte fanns 
en begränsning var 31 %. Cleaver (2000) kommer i sin studie fram till att våld i 
ursprungsfamiljen inte verkar påverka hur umgänget utformas. 

Forskningen om vad som påverkar hur umgänget utformas visar framförallt på två viktiga 
omständigheter; familjehemmens inställning och socialarbetarens engagemang i sina 
ärenden. Det sistnämnda visar att det finns ett handlingsutrymme och en självständighet i 
att arbeta på olika sätt och med olika engagemang. 
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6.4 Familjehemssekreterares handlingsutrymme 

Johansson (2007) analyserar, utifrån Lipskys teorier, gräsrotsbyråkratens roll och 
handlingsutrymme. I sin avhandling använder han försäkringskassan och arbetsförmedlingen 
som forskningsobjekt. Socialtjänsten är en offentlig förvaltning som befolkas av 
gräsrotsbyråkrater (Lipsky, 2010), i mitt fall familjehemssekreterare. Johansson 
(2007)analyserar gräsrotsbyråkratens arbetssituation genom fyra olika analysnivåer; den 
sociala relationen, klientrelationens strukturella kontext, organisationen som helhet samt 
förhållande mellan organisation och omgivning. Den nivå som jag främst tycker är användbar 
är klientrelationens strukturella kontext. Vilket handlar om det handlingsutrymme som 
skapas i relationen mellan en klient och en gräsrotsbyråkrat. Johansson konstaterar att både 
gräsrotsbyråkraten och klienten har ett handlingsutrymme inom de ramar som 
organisationen ger. Han skriver att gräsrotsbyråkraten dock har ett mycket större utrymme 
än klienten, att det i mångt och mycket handlar om en kamp mellan olika intressen. 
Johansson beskriver fem olika strukturella dimensioner som påverkar handlingsutrymmet. 
Dimensionerna är; 

· Specialisering 
· Regelbundenhet 
· Tid per ärende 
· Intresseorientering 
· Avståndet 

Specialisering handlar om att ju mer specialiserad en arbetsroll är ju mindre blir 
handlingsutrymmet.  

Regelbundenheten begränsar eller ökar handlingsutrymmet utifrån vilka regler som styr 
arbetet och hur detaljerade de är.  

Tid per ärende innebär att ju mindre tid man har per ärende ju mer begränsar det 
handlingsutrymmet och vice versa.  

Intresseorganiseringen innebär att en organisation eller enhet inte endast tar hänsyn till en 
persons intressen utan även andras och att det finns en strävan att behandla klienter lika.  

Avståndet, handlar om att avståndet mellan klienten och gräsrotsbyråkraten påverkar 
relationen och handlingsutrymmet. Johansson tar upp att avstånd betyder bland annat hur 
långt varje besök är, hur länge man har haft en klient-tjänstemannarelation och var mötet 
äger rum. Ju närmare avståndet upplevs desto mer blir klienten en individ vilket påverkar 
gräsrotsbyråkratens handlingar och graden av individuella bedömningar.  

Mer direkt hur handlingsutrymmet ser ut för socialarbetare som arbetar med barnavård 
beskriver Oxenstierna i sin avhandling (1997). Han använder sig av begreppet maktresurser 
för att beskriva vad socialsekreterare behöver för att påverka sina ärenden/klienter på ett 
för dem gynnsamt sätt. Han skriver att socialsekreterarna ”måste vara bemyndigade, förfoga 
över hjälpresurser och besitta kunskap” (Oxenstierna, 1997, s. 141) I avhandlingen 
konstaterar han att av de 13 medverkande socialsekreterarna upplevde tre fjärdedelar att de 
hade full kontroll över sina ärenden och i majoriteten, 85 %, av ärendena ansåg de sig ha 
mycket att säga till om. Oxenstierna kommer fram till att om socialsekreterarna får stöd och 
hjälp av andra; arbetsledare, arbetskamrater eller samarbetspartners, ökar makten och 
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handlingsutrymmet. Han skriver att dessa yttre faktorer även kan fungera hindrande och 
begränsande om de går emot socialsekreterarens åsikter. Studien visar att kunskap och 
makt/kontroll över sina ärenden är sammanlänkande. Han kommer fram till att ju mer 
kunskap socialsekreteraren har ju bättre fungerar kontakten och samarbetet med klienterna. 
Socialsekreterare som har lite kunskap om sitt arbetsfält tenderar att prata om att bristande 
resurser påverkar klientarbetet i högre utsträckning än vad socialsekreterare med mer 
kunskap gör.  

Nutida forskning om familjehemssekreterares handlingsutrymme i umgängesfrågor har jag 
inte hittat men Barn i kris-projektet berör ämnet och särkilt Börjesson och Håkanssons 
forskningsrapport (1990). Författarna konstaterar att det är familjehemssekreterarnas 
ansvar att skapa en god kontakt mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. De 
anser att utrymmet finns för att skapa en kontakt. Arbetet kräver långsiktig planering och 
medvetet arbete. Det sociala arbetet kännetecknas av att socialarbetarna så gott som alltid 
har planer för sitt arbete, man har ett mål och man har planerat hur man skall nå dit. De 
konstaterar att det vanliga scenariot är att dessa planer oftast inte fungerar utan måste 
ändras. Att kunna göra förändringar vittnar om en professionalitet (Börjesson & Håkansson, 
1990). Relationen mellan familjehemssekreterare och föräldrar är en relation som 
familjehemssekreteraren förfogar över och som kan utvecklas och förändras. Hur 
familjehemssekreteraren hanterar relationen påverkar umgänget mellan barn och förälder 
(a.a). 

Håkansson och Stavnes (1983) kvalitativa studie om socialarbetares roll i svåra 
barnavårdsärenden beskriver ett begränsat handlingsutrymme. De skriver om en falsk 
frihetskänsla där det i ärenden finns ett handlingsutrymme men som begränsas av vad man 
får tycka om ett ärende, hur problem får beskrivas och vilka insatser som man får använda 
sig av.  Det är arbetskamrater och arbetsledning som står för begränsningen.  

Sammanställning över forskning om familjehemssekreterares handlingsutrymme tycker jag 
bekräftar bilden av att det finns ett handlingsutrymme och att utrymmet visar sig i det 
konkreta sociala arbetet på olika sätt. Ett viktigt förhållande som jag har sett i forskningen, 
både den mer övergripande (Johanssons 2007) och den forskning som mer direkt handlar 
om familjehemssekreterares handlingsutrymme (Börjesson & Håkansson, 1990; Håkansson 
& Stavne, 1983), är att socialarbetaren har makt och valmöjlighet i att använda 
handlingsutrymmet eller att inte göra det. Håkansson och Stavnes (1983) analys om vad som 
begränsar utrymmet beskriver vad som kan påverka hur familjehemssekreterare fattar sina 
beslut. Den tidigare forskningen om handlingsutrymme kommer jag senare i uppsatsen 
jämföra med mina resultat 

7 Resultat 
Resultatredovisningen är uppdelad i två avsnitt, ett som visar vilka konkreta bedömningar 
som familjehemssekreterarna gör utifrån de använda vinjetterna och ett avsnitt som 
beskriver hur familjehemssekreterarna beskriver handlingsutrymme och 
kunskapsanvändande generellt. 

Varje vinjettbeskrivning är indelad i tre rubriker; Umgängesutformning, Vad påverkar samt 
Familjehemssekreterarens roll. Jag har sammanfattat varje vinjett. Vinjetterna finns med i 
sin helhet som bilagor. (bilaga 2) 
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7.1 Vinjett 1  
Pontus är fyra år och har varit placerad i två år. Han har upplevt fysiskt våld från pappan 
mot mamman. Hans beteende är distanslöst och han har vissa utvecklingsförseningar. 
Föräldrarna vill träffa Pontus. Han träffar båda sina föräldrar och är glad när de ses. 
Pappan är engagerad vid umgängen, mamman mer reserverad. Familjehemmet är positivt 
inställd till kontakt. 

7.1.1 Umgängesutformning 
Hälften av intervjupersonerna svarar att ett troligt umgänge i detta ärende skulle vara en 
gång i månaden. Andra svar är varannan vecka, var tredje helg och varannan månad. Ingen 
pratar om övernattning hos föräldrarna utan umgänget skulle vara på dagtid under några 
timmar.  Den person som tycker att umgänget skall vara en gång var tredje helg tänker att 
den omfattningen är bra utifrån att Pontus får möjlighet att återhämta sig efter umgänget. 
Intervjuperson 2 pratar om att umgängesfrekvensen kan bli varannan vecka om vissa 
förutsättningar finns.  

Fast han är ju glad när han träffar dem men då måste man ju alltid göra en avvägning det 
beror på hur han mår efter. Det kan ju hända att det är bra för honom att ha varannan vecka  

Jag får olika svar gällande var umgänget skall vara och vilka som skall vara med. En del tycker 
att umgänget skall vara i familjehemmet medan andra tycker att det skall vara i någon form 
av lokal. Intervjuperson 4 ger en förklaring till varför hon inte tycker i familjehemmet eller 
föräldrahemmet; 

Just på grund av att i familjehemmet så tycker jag att det inte skall vara på grund av där 
måste han få lugn och ro och liksom hitta sin stabila grund. Och knyta an till 
familjehemsföräldrarna.  

Gällande vilka som skall vara med beskriver intervjupersonerna att familjehemsföräldrarna 
skall vara med som trygghetspersoner, det som skiljer är att en del även vill ha med en 
kontaktperson. Kontaktpersonen har framförallt en övervakande funktion. 

7.1.2 Vad påverkar umgänget 
Samtliga intervjupersoner anser att syftet med umgänget är att Pontus skall få möjlighet att 
hålla en kontakt med sina föräldrar. Ingen pratar om att Pontus skall flytta hem.  Syftet 
verkar inte påverka umgängesutformningen. 

för Pontus att växa upp med en kunskap om sina föräldrar. Och ha en bild av sig själv. Han är 
ju så pass liten. Än så länge är det klart att han inte förstår. För honom är säker 
familjehemmet mamma och pappa egentligen. Men han har ju rätt till sin bakgrund och sin 
historia och att lära känna sina föräldrar (intervju 5) 

Att anknytning påverkar umgänget anser flera intervjupersoner. De flesta pratar om att det 
är viktigt för Pontus att knyta an till familjehemsföräldrarna och att den ambitionen påverkar 
utformning bl.a. om var man tänker att umgänget skall vara. En intervjuperson beskriver att 
det är viktigt med umgänge för att Pontus har en anknytning till sina föräldrar. Hon tänker 
att anknytningen till föräldrarna leder till att Pontus kan knyta an till andra  
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Det plus anknytning, att han skall kunna växa upp till en stabil människa. Som kan bygga 
egna förhållanden i framtiden (intervju 1) 

Intervjuperson 2 sammankopplar anknytningen med hur hon tänker om syftet med 
umgänget.  Hon säger att meningen med umgänget är att hålla en kontakt med föräldrarna, 
inte att skapa en anknytning. 

Jag tänker att det umgänge som skall vara är ett umgänge som behåller föräldrarna som 
biologiska föräldrar, levande för barnen.  Inte mening med umgänge att det skall vara en 
anknytning  

En intervjuperson tar upp Pontus ålder som en omständighet som påverkar omfattningen. 
Hon vill ha ett umgänge en gång varannan vecka för att Pontus skall komma ihåg föräldrarna 
mellan gångerna. 

Det kan ju hända att det är bra för honom att ha varannan vecka för att han är liten, att de 
behöver ha tätare kontakt. (Intervju 2) 

Hur Pontus reagerar på umgänge påverkar två intervjupersoner. Man pratar om att man 
alltid måste göra en avvägning utifrån hur barn mår efter umgängen. En intervjuperson 
tycker att Pontus reagerar negativt på umgängen i och med att han förstör leksaker och att 
han slagit andra i familjehemmet. Hon anser att umgänget skall vara var en gång var tredje 
helg utifrån det.  

Lite är du ju på vad man märker, i och med att man märker på Pontus att han förstör 
leksaker och slagit andra i familjehemmet så tänker jag att inte mer än var tredje helg 
(intervju 4) 

Våldet påverkar vart umgänget skall vara för två intervjupersoner. De anser att umgänget 
inte kan ske i föräldrahemmet utifrån de erfarenheter som Pontus har därifrån. En 
intervjuperson tar även upp att umgänget inte heller kan vara i familjehemmet utifrån att 
familjehemmet skall vara en fristad för Pontus. 

Och det skall få vara fredat eftersom att pappan har slagit honom så ska det vara fredat från 
att den här pojken inte skall vara rädd där. Att pappan kommer och skall slå ner 
familjehemsföräldrarna. (intervju 4) 

En intervjuperson beskriver att familjehemmets möjligheter till att vara behjälpliga vid 
umgängen påverkar. Hon anser att familjehemmet skall vara med vid umgängen och det 
leder till att umgängena måste anpassas till vad som är möjligt för dem. 

7.1.3 Familjehemssekreterarens roll 
Rollen som flera av intervjupersonerna beskriver är att följa upp hur Pontus reagerar före 
och efter umgängen. Intervjupersonerna säger att Pontus ålder kan göra att det är svårt att 
få fram vad Pontus tycker genom samtal. För att få information kommer man använda 
speciella metoder för att prata med barn, konsultera BUP (barn- och ungdomspsykiatri) eller 
prata med familjehem och föräldrar. 

Då behöver man väl i så konsultera någon barnpsykolog eller liknande kring utspelen eller 
hans reaktioner (intervju 4) 
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Intervjuperson 5 beskriver en roll som syftar till att hitta ett samarbete mellan de olika 
parterna. Hon beskriver en kompromiss som godkänns av socialtjänsten. 

Det är ju dels vad vi tänker vore det bästa för Pontus sen är det vad familjehemmet kan 
tänka sig ställa upp på. Sen är det vad föräldrarna önskar. Så de blir ju någon form av 
kompromiss eller en medelväg som, där jag tänker att vi har utslagsrösten. Utifrån Pontus 
behov.   

 

7.2 Vinjett 2 
Isabella är fem år och har varit placerad i två år. Känslomässiga brister i ursprungsfamiljen 
ledde till placering. Isabella har utvecklingsförseningar. Hon har knutit an till 
familjehemsmamman. Hon är trött efter umgängen och det tar ett tag för henne att 
återhämta sig. Föräldrarna är bra vid umgängen och familjehemmet är positivt inställd till 
umgänge 

7.2.1 Umgängesutformning 
Omfattningen skiljer sig åt mellan intervjupersonerna, allt från varje vecka till varannan 
månad. Tre av intervjupersonerna beskriver ett umgänge var tredje eller var fjärde vecka.  

Det känns ju viktigt att Isabella får träffa sina föräldrar men kanske inte lika ofta då utan ja 
kanske en gång i månaden. Om det är möjligt (intervju 3) 

Vart själva umgänget skall vara finns det olika tankar om men ingen pratar om ett umgänge 
initialt hos föräldrarna. Intervjupersonerna har framförallt tankar om att ha ett umgänge på 
en offentlig plats eller i en umgängeslokal. Intervjuperson 4 föredrar en umgängeslokal. 

Vad är vinsten med att vara i en lokal så än att vara på ngt annat ställe t.ex. lekland  

Vi har provat lekland, vi har provat det mesta. Det som jag upplevt är att i lokalen får de 
verkligen umgås med sin mamma.  

Tre intervjupersoner beskriver att de tycker att familjehemsmamman skall vara med under 
umgänget. Intervjuperson 4 har en avvikande åsikt och tycker att det blir svårt för 
familjehemsmamman att vara med för att hon kan bli en del i det spel som intervjupersonen 
tror finns mellan föräldrarna och hon pratar om att det är bra att ha med en kontaktperson. 

Då är det ju svårt för en familjehemsmamma att samtidigt vara med i det. Det är därför jag 
tycker det ofta är bra med kontaktpersoner som vet hur man skall hantera det där spelet.  

7.2.2 Vad påverkar umgänget 
Hur intervjupersonerna tänker om syftet med umgänget påverkar utformningen.  En 
intervjuperson beskriver att målet med umgänget är att hålla en kontakt med föräldrarna 
och har mindre umgänge än den intervjuperson som tänker att umgänget skall leda till en 
eventuell återflytt till föräldrarna. 

Att hjälpa föräldrarna och barn att hitta tillbaka till varandra och att lära föräldrarna hur de 
kan ta hand om sitt barn för att om de står kvar och vill träffa sitt barn och ändå uppvisar att 
de vill lära sig även om de kanske tappade det där att inte tog till sig och blev av med sitt 
barn men alltså syftet är också att ge barnet tillbaka barnets egna föräldrar (Intervju 1) 
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Hur anknytningen bedöms påverkar umgänget för två intervjupersoner. En intervjuperson 
säger att hon inte ser en anknytning och att det gör att umgänget skall utformas för att 
utveckla Isabellas anknytning till föräldrarna. En annan intervjuperson anser att det inte 
finns någon anknytning till föräldrarna och att det leder till ett glesare umgänge. 

Du sa att det inte verkade finnas ngn anknytning. 

Ja. För jag kan tänka mig att det här blir väldigt sällan, för jag tror att föräldrarna inte ens 
begär något. (intervju 4) 

Flera beskriver att Isabella egna reaktioner påverkar hur umgänget utformas. Att Isabella är 
trött efter umgänge tänker en intervjuperson kan bero på att hon måste vara på ett visst sätt 
under umgängen, att hon inte är sig själv.  Två av intervjupersonerna tar upp att Isabellas 
återhämtningsperioder påverkar utformningen av umgänge. 

Och blir det längre återhämtningsperioder eller blir det kortare. Blir det längre behöver man 
ju kanske ha ett glesare umgänge. Och i takt med att hon blir äldre så sätt ju pressen på att 
hon skall vara närvarande måndag morgon i skolan och fixa det. (intervju 3) 

Att inte Isabella skall behöva bli utsatt för negativ behandling från föräldrarna tar två 
intervjupersoner upp. För en påverkar det till att hon tycker att det skall vara med en 
kontaktperson under umgänge. Den andra intervjupersonen säger att om hon utsätts för 
skadlig behandling måste socialtjänsten agera. Med agera kan jag tänka mig att hon menar 
att det skall ske begränsningar i umgänget. 

Om hon mår dåligt och man förstår att de behandlar henne illa och är känslokalla. Hon är ju 
placerad för att hon inte skulle bli utsatt för det där då skall man ju inte upprätthålla att hon 
blir utsatt ännu mer. Då måste man ju agera utifrån (intervju 2) 

7.2.3 Familjehemsekreterarens roll 
Fyra av intervjupersonerna svarar att de ska stödja föräldrarna, både i kontakten med 
barnen och i sin föräldraroll generellt. Att motivera till umgänge beskrivs som en roll av en av 
intervjupersonerna. Intervjuperson 1 vill att socialtjänsten skall stödja och hjälpa föräldrarna 
i sin föräldraroll. 

Samtidigt som man utgår från att socialtjänsten jobbar med föräldrarna. Och ge dem 
möjlighet och komma tillbaka och förändra och lära sig hur man svarar mot barnets signaler 
och känslor. Hur man ger känslomässig värme 

Intervjupersonerna säger att de kommer att sätta in insatser av olika slag som skall gynna 
och säkra umgänget. De pratar om att ta in kvalificerade kontaktpersoner som skall vara 
med vid umgänge och att genomföra en samspelsutredning för att titta på anknytningen. 
Gällande samspelsutredningen verkar det handla om att syftet är en återflytt och att 
utredningen är tänkt att hjälpa föräldrarna och barnet i sin relation. 

Lägger du också in mera aktiva åtgärder, insatser. Samspelsutredningar och sånt.  

Jag skulle nog göra det i det här fallet för att få hon att så småningom flytta hem och ge dem 
möjligheten att hitta vad som är problemet i familjen, vad som gjort att det blivit så här. De 
får jobba med sin relation. (intervju 2) 
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En roll som två av intervjupersonerna beskriver är att följa upp barnets reaktioner vid 
umgänge. En intervjuperson tänker att hon kommer att få en samordnarroll; 

det blir ju den här samordnande funktionen att planera umgängen (intervju 3) 

 

7.3 Vinjett 3 
Ahmed är 3,5 år gammal och han har varit placerad i fyra månader.  Han har blivit slagen 
av sin mamma vid upprepade tillfällen. Pappan finns inte närvarande. I familjehemmet 
upplevs han som otrygg och han verkar sakna sin mamma. Mamman vill träffa sin son och 
umgängena har fungerat tillfredsställande. Familjehemmet har en negativ inställning till 
umgänge. 

7.3.1 Umgängesutformning 
Omfattningsfrekvensen varierar mellan intervjupersonerna, allt från en gång varje helg, en 
gång var tredje helg, en gång i månaden till inget umgänge alls. När det gäller inget umgänge 
alls beskriver intervjupersonen att anledningen är att Ahmed skall landa i familjehemmet. En 
intervjuperson anser att en samplacering med mamman skulle vara det bästa. 
Intervjuperson 5 pratar om att det är viktigt att mamman är med mycket i början av 
placeringen. 

Men om de träffar kortare stunder istället och lite oftare.  

I någon form av övergång  

ja, precis att de får ses en timme varje vecka, varje helg en gång.  

Ingen av intervjupersonerna tycker att umgängena skall vara i föräldrahemmet. Det finns en 
variation i om man tycker att umgängena skall vara i familjehemmet eller i en 
umgängeslokal.  Intervjuperson 4 har ett resonemang vad det är som gör att hon bestämmer 
sig för en lokal. Våldet och familjehemmets inställning påverkar. 

För att den tänker man ju att, jag tänker att hon definitivt inte skall träffa honom ensam och 
hemma. För att han har blivit slagen i hemmet så en lokal är en diskussion på och 
även….men det beror på eftersom familjehemmet är så negativa 

I och med att umgänget inte kommer vara i föräldrahemmet tänker intervjupersonerna att 
familjehemmet eller en kontaktperson skall vara med vid umgänget. 

7.3.2 Vad påverkar umgänget 
Det som verkar påverka umgänget mest i Ahmeds fall är anknytningen. Samtliga 
intervjupersoner tar upp anknytning som en påverkansfaktor för hur umgänget blir och hur 
de tänker om umgänge. Intervjuperson 4 säger att Ahmeds anknytning till mamman skapar 
ett syfte av fortsatt kontakt med henne. Intervjupersonen tänker att möjligheten till fortsatt 
relation med mamman innebär att Ahmed kommer kunna få svar senare i livet på varför 
hans situation är som den är och varför hon slagit honom. Intervjuperson 1 beskriver att 
Ahmeds anknytning till mamman skapar förutsättningar för att han skall kunna knyta an till 
familjehemsmamman. För intervjuperson 5 påverkar anknytningen till mamman att hon inte 
kan tänka sig att stoppa umgänget. 
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Men han visar ju väldigt tydligt att mamma är hans omsorgsgivare. Det är ju hans trygga 
anknytningsperson eller hans anknytningsperson i alla fall i nuläget. Så att helt kapa den 
kontakten det kan vi ju inte göra, det tycker jag är ju nästan som övergrepp på honom.  

Familjehemmets inställning tar flera upp när de pratar om vad som påverkar umgänget. 
Intervjuperson 6 anser att familjehemmets negativa inställning kan påverka mammans 
motivation till kontakt och att det kan leda till ett glesare umgänge. Att familjehemmet har 
den inställning kan leda till att de ställer in umgängen beskriver en intervjuperson. 

Att det kan vara väldigt, de är snabba på liksom att då blir det inget umgänge. De ställer in 
umgängena väldigt snabbt utan liksom. (intervju 3) 

Två av intervjupersonerna beskriver att det upplevda våldet påverkar umgänget. En 
intervjuperson tänker att umgänget inte kan vara i föräldrahemmet p.g.a. av våldet. Om 
Ahmed inte har bearbetat våldet kan det innebära ett mer restriktivt umgänge anser en 
intervjuperson. 

Då kanske man skall vara lite mer restriktiv, även om man kan ha det så kanske man inte 
skall ha det lika ofta. (intervju 3) 

7.3.3 Familjehemsekreterarens roll 
Jag har hittat tre olika typer av roller intervjupersonerna väljer att ha. En pratar om att vara 
med under umgängen. Några av intervjupersonerna beskriver att de kommer arbeta med 
mamman. Att hjälpa mamman att förhålla sig på ett för Ahmed bra sätt under umgängen. En 
intervjuperson beskriver att hon kommer att gränsa mamman för att underlätta för Ahmed 
att landa i familjehemmet. Vad gränssättningen består i framgår inte men eventuellt kan det 
betyda att motivera mamman att låta Ahmed vara i fred eller att göra en 
umgängesbegränsning. 

Det kommer nog att vara att gränsa mamma. Och ge pojken utrymmer att kunna anknyta i 
familjehemmet eftersom hon nu är så mycket på så gör det ju att det försvårar den 
anknytningen tror jag. (intervju 3) 

Den tredje rollen som beskrivs är en samarbetsroll. 

Jag tänker ju att familjehemmet och mamman skall kunna. Fast ja, de har ju som sagt var 
svårt att samarbeta. Så det blir ju, min roll blir ju väldigt viktig 

I att stå där emellan på något vis 

Ja (intervju 4) 

 

7.4 Vinjett 4 
Felicia är fyra år gammal och har varit i familjehemmet i snart tre månader. Anledningen 
till placeringen var omsorgsbrister. Mamman är svagbegåvad. Felicia har ingen kontakt 
med sin pappa. I familjehemmet har hon varit avvaktande och orolig. Umgängena har 
fungerat bra. Familjehemmet är negativt inställd till umgänge och tror det kan vara 
skadligt om det sker för ofta. 
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7.4.1 Umgängesutformning 
Intervjupersoner har olika åsikter om frekvensen. En gång i veckan eller en gång i månaden.  
En gång i veckan utifrån en tanke om att det är viktigt för Felicia att veta att mamman 
fortfarande finns kvar i hennes liv.  

Någon gång i veckan  

Ja. Men att det inte behöver vara mer än en timme. På något sätt för att få tryggheten i även 
om jag inte bor hos mamma så finns hon kvar, få påfyllt (intervju 5) 

Var umgänget skall vara skiljer sig åt mellan intervjupersonerna. En del tycker att det skall 
vara i familjehemmet medan andra tycker att umgänge kan ske i föräldrahemmet. 
Intervjuperson 4 tycker att umgänget skall vara i familjehemmet eller umgängeslokal. Hon 
betonar Felicias behov av trygghet. 

Där tror jag att det skulle vara bra om det kunde vara i familjehemmet. Just för att hon har 
sin diagnos och det behöver vara på ett ställe där flicka känner sig trygg. Sen kan det ju vara i 
en umgängeslokal också om det är så att det blir där mamma och hon träffas, att hon känner 
sig trygg. Att man bygger på det, att det är på samma ställe 

De flesta tycker att familjehemsmamman skall vara med vid umgängen. Anledningen är att 
familjehemsmamman får möjlighet att skapa en relation med Felicia och att lära känna 
henne. 

För att de hinner bygga på sin relation med Felicia och de ser hur Felicia blir när hon behöver 
kissa exempelvis och hur trött man som litet barn blir när det blir jobbigt eller bara är 
hungrig. (intervju 3) 

7.4.2 Vad påverkar umgänget 
Hur intervjupersonerna tänker om syftet med placeringen verkar i Felicias fall påverka 
umgänget. Syftet skiljer sig åt. Om tanken är återflytt påverkar det till ett tätare umgänge. 
Intervjuperson 5 anser att umgänge om en gång i veckan är bra för Felicia och hon anser att 
det kan bli möjligt för Felicia att flytta hem. 

Ja jag tänker att om mamma tog emot insatser och kunde bli en good-enough mamma. Så 
tänker jag att återförening skulle vara möjlig.   

Intervjuperson 4 tror inte att en återflytt är trolig utifrån mammans problematik och hon gör 
den bedömningen genom att använda sig av tidigare erfarenheter. Intervjupersonen tror 
inte att mamman kommer att kunna ändra sitt beteende. Hennes umgängesfrekvens är ett 
umgänge var tredje vecka. 

Det kan vara en tanke för jag tror inte mamman någon gång tyvärr, man kan inte jobba på 
mamma. Att ändra hennes beteende.  

Intervjuperson 2,3 och 4 beskriver att Felicias reaktioner påverkar hur umgänget kommer att 
bli. Intervjuperson 2 poängterar att Felicia är ledsen när mamma går och tror att det 
kommer påverka till ett tätare umgänge. Att Felicia verkar må bra av att träffa sin mamma 
påverkar intervjuperson 3 till att tycka att Felicia skall ha möjlighet att träffa sin mamma. För 
intervjuperson 4 påverkar Felicias reaktioner hur umgängesomfattningen blir. 
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Det beror på reaktionen. Med Felicia har du sagt att hon gråter och saknar sin mamma. Så 
jag tror att det skall vara, till en början, varje helg och sen får man se vilka reaktioner som 
kommer efter. Kommer hon att få väldiga utbrott, kommer det vara att hon inte kan landa i 
familjehemmet överhuvudtaget pga. att det är ofta. Då måste man dra ner på det under en 
period och ha det var tredje för jag tror att mamman är väldigt på i det och säger att hon 
verkligen vill träffa  

7.4.3 Familjehemsekreterarens roll 
En roll som beskrivs handlar om att man kommer att arbeta med mamman. Intervjuperson 5 
kommer försöka motivera mamman till att ta emot frivilliga insatser. Syftet är att mamman 
skall jobba med det som orsakade placeringen. Intervjupersonens tanke är att Felicia skall 
kunna flytta hem på sikt. Intervjuperson 2 kommer att lyssna på mammans åsikter om 
umgänge och tror att det är viktigt för att familjehemmet har en negativ inställning till 
umgänge. 

det gör, det måste socialtjänsten göra för det gör inte familjehemmet, kommer ju inte att 
samarbete med henne. Tror inte jag i det här fallet. Då måste man prata med mamma  

Det andra arbetssättet man väljer är att arbeta med familjehemmet. Man vill ändra deras 
inställning till umgänge. Intervjuperson 2 beskriver att hon kommer göra det tydligt för 
familjehemmet att umgänge är viktigt och kommer ske. Intervjuperson 1 kommer arbeta 
mer för att hjälpa familjehemmet att hantera den biologiska mamman. Hon anser att det då 
blir lättare för Felicia att komma in i familjehemmet. 

Alltså så kan ett barn ha och här ska, om jag var familjehemssekreterare för det här 
familjehemmet skulle jag absolut hjälpa dem och kunna ta till sig mamma och stå ut med 
umgänge och göra till fina umgängen och kan göra den här övergången, anknytning som blir 
lättare för barnet 

 

7.5 Vinjett 5 
Anders är 11 år gammal och varit placerad sedan han var fem år gammal. Anledningen till 
placeringen var att han blivit slagen och omsorgsbrister. Föräldrarna har en 
missbruksproblematik. Anders har problem med sin aggressivitet och har svårt i skolan. 
Anders säger ibland att han vill flytta hem. Föräldrarna har missat några umgängen. Vid 
något tillfälle har de bråkat vid umgängen. Familjehemmet tycker att det är viktigt att det 
finns en kontakt. 

7.5.1 Umgängesutformning 
Intervjupersonerna beskriver tre umgängesfrekvenser; fritt umgänge, en gång i månaden 
och varannan månad. När det gäller fritt umgänge säger en intervjuperson att hon inte anser 
att umgänget är någon stor sak i det här ärendet och att föräldrarna och Anders kan välja 
vilken omfattning de vill. Intervjuperson 4 har en tanke om ett umgänge varannan månad 
men att Anders egen vilja kan göra att umgänget blir tätare. 

Vad blir omfattningen här 

En gång per månad. Jag skulle också kunna tänka mig varannan månad. Men eftersom han 
vill och säger att han vill flytta hem så absolut en gång per månad  
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Var umgänget skall vara tycker intervjupersonerna olika om. Familjehemmet, 
föräldrahemmet eller en umgängeslokal ses som alternativ. Intervjuperson 4 tycker att 
umgänget kan vara i föräldrahemmet om vissa krav uppfylls av föräldrarna. Hon anser att det 
är något bra med att vara i föräldrahemmet utifrån att barnet växt upp där. Även 
intervjuperson 5 anser att föräldrahemmet skulle vara önskvärt som umgängesplats och ger 
en förklaring till varför hon tycker så. 

Jag tänker att det är det som är mest naturligt. För både föräldrar och Anders. Jag tycker 
sällan att umgängen som inte är i hemmet. Umgängen som inte är i hemmet blir ofta lite 
krystade och det blir svårare för barnen att slappna av.  

En intervjuperson tycker inte att det kan vara ett umgänge i föräldrahemmet utifrån ett 
antagande om att miljön där är rörig och inte bra för Anders. 

7.5.2 Vad påverkar umgänget 
Tre av intervjupersonerna beskriver att de kommer att lyssna på vad Anders vill när de skall 
bestämma om umgänge. En intervjuperson säger att om Anders önskan är att han vill flytta 
hem så kommer det påverka umgänget, hon säger dock inte hur. Om Anders säger att han 
vill ha umgänge i föräldrahemmet så kommer intervjuperson 5 lyssna på det. Intervjuperson 
2 tar upp ett liknande ärende som hon har och hon beskriver där att barnets vilja starkt 
påverkar umgänget. 

Jag har ett liknande och då vet jag att då har vi där det är faktiskt en jämnårig som inte vill 
ha umgänge och då har det gått att komma överens om att det inte har blitt 

Inget umgänge alls  

Nej det går ju inte slänga in någon som vägrar att åka med, man kan inte släpa och dra. 

Intervjuperson 5 påverkas av Anders reaktioner efter umgänge. Det har betydelse om 
Anders visar reaktioner som kan tolkas som negativa. 

Hans reaktioner  

Ja om han fixar, blir han tankspridd eller nervös, får han svårt att sova. Fixar han skolan 
dagen efter. Allt sånt.  

Intervjuperson 2 säger att Anders vilja påverkar umgängesutformningen men att det kan 
finnas anledningar att gå emot Anders egen önskan om det inte är förenligt med hans bästa. 
Anders vill ha mycket umgänge men han behöver vila från sina föräldrar. 

Men å andra sidan är han lite och han behöver vila och han ju sitt, jättemycket egna 
bekymmer i sitt och han kanske behöver lösa det, istället för att lösa sina föräldrars 

För att avlasta honom litegrann  

Ja, för det. Nu vet vi ju inte varför han. Han har ju vart utsatt för väldigt mycket, vart med om 
väldigt mkt så det är ju inte så konstigt att han reagerar på något sätt.  

Våldet som Anders har varit utsatt för påverkar en intervjuperson till att säga att hon inte 
tycker att umgänget skall vara för ofta. 
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Vinjetten ledde till en diskussion om syftet med kontakt med föräldrar, vad den betyder och 
varför man skall stödja den.  

 Syftet är ju för barnet att behålla sin, den anknytning de nu har till föräldrarna. Och att få 
kännedom om sin bakgrund och kunna stärka sin egen identitet. För de blir ju de barn som 
inte har någon kontakt med sina föräldrar eller inte har fungerande umgänge. De blir ju mer 
identitetslösa. (intervju 5) 

7.5.3 Familjehemsekreterarens roll 
Familjehemsekreterarna väljer olika förhållningssätt. Intervjuperson 1 och 3 tar upp att det 
är viktigt att prata med Anders om föräldrarnas situation är och hur den mer långsiktiga 
planeringen ser ut. Man pratar om att ha en öppen kommunikation. Intervjuperson 4 
fokuserar på Anders egen problematik och väljer att jobba med den. 

Hjälpa till så att Anders får behandling.  För sin aggressivitet. Och även stöttning med skolan. 
Och jag tänker att han kanske behöver en grupp med andra barn som har samma. Barn till 
missbrukare.  För jag tror att han är medberoende  

Intervjuperson 2,3 och 4 vill kontrollera föräldrarnas missbruk innan umgänge. En 
intervjuperson säger att hon skulle kunna tänka sig att skjutsa föräldrarna till umgänget. 

Jag skulle kunna ta med föräldrarna till familjehemmet om det inte finns möjlighet för de att 
ta sig dit själva. (intervju 3) 

 

7.6 Vinjett 6 
Lovisa är 12 år gammal och varit placerad i sex år. Anledningen till placering var 
omsorgsbrister och känslomässiga brister. Föräldrarna missbrukar. Lovisa har svårt i 
skolan och hamnar ofta i bråk. Umgängena fungerar bra och Lovisa vill träffa föräldrarna. 
Familjehemmet anser att kontakten är viktig. 

7.6.1 Umgängesutformning 
Samtliga intervjuade säger att de tycker att umgänget skall vara en gång i månaden och utan 
övernattning. En intervjuperson anser att det på sikt kan bli övernattningsumgängen 
beroende på vad föräldrarna gör. 

Då tänker ju jag att de till en början får träffa Lovisa över dagen. Och över tid då visa att de 
kan klara det för att man skulle kunna utöka till någon övernattning. (intervju 5)   

Gällande var umgänget skall vara så säger samtliga att det kan vara i föräldrahemmet. Ingen 
tar upp att någon behöver vara med vid umgängena. 

7.6.2 Vad påverkar umgänget 
Lovisas egen vilja påverkar hur umgänget utformas och hennes ålder gör att hon blir lyssnad 
till.  

Hon är 12 år, hon kan säga ifrån om hon inte vill (Intervju 1) 

Intervjuperson 5 påverkas av Lovisas önskan men problematiserar om vad den kan stå för. 
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Hon vill träffa föräldrarna. En tanke som slår mig i ett sånt här ärende det är vad den starka 
viljan består i. självklart kan det vara längtan. Men det kan även vara kontroll. Att 
kontrollera hur mamma och pappa mår, super de eller tar de hand om sig, hur mår de. Hur är 
statusen så?   

Intervjuperson 4 säger att Lovisa utagerande beteende kan leda till att det blir en 
umgängesbegränsning vilket jag antar betyder glesare umgängen. 

eller att jag går in med en umgängesbegränsning och jag får ett svar från familjehemmet att 
det faktiskt har, och skolan, att det faktiskt har lugnat ner sig eftersom de inte har haft 
umgänge.  

7.6.3 Familjehemsekreterarens roll 
Flera av intervjuperson säger att de kommer sätta in olika insatser för Lovisa. En tycker att 
hon behöver gå i en grupp för barn till missbrukare. En annan pratar om en samtalskontakt 
för Lovisa. Intervjuperson 4 kommer se till att hon blir utredd. 

Och har hon levt under de där förhållandena så kan det absolut vara PTSD. Det är ju inte jag 
som skall bedöma det.  

Intervjuperson 2 beskriver en bestämmande roll, att hon avgör omfattningen. 

Nej man får nog försöka komma överens om vad som är lagom. Och vem som bedömer vad 
som är lagom det är ju en annan fråga 

Är det du 

Ja det är väl jag. 

 

7.7 Vinjett 7 
Melina är 10 år gammal. Hon har bott i familjehemmet i snart ett år. Melina har upplevt 
våld mellan föräldrarna och utifrån ett skyddsbehov placerades hon. I hemmet fanns inte 
heller gränser och regler för Melina. I familjehemmet fungerar det bättre och bättre. 
Melina har uppträtt avvaktande mot föräldrarna vid umgänge och föräldrarna har 
upplevts som ointresserade. Familjehemmets inställning till umgänge är att det kan 
försvåra för Melina att bli trygg i familjehemmet.  

7.7.1 Umgängesutformning 
De flesta av intervjupersonerna tänker att umgänget skall vara en gång i månaden men även 
en gång var tredje vecka eller inget umgänge alls förekommer. Intervjupersonen som tycker 
att ett alternativ är inget umgänge alls säger att föräldrarna inte är bra för Melina. Hon 
kommer utifrån det lyssna till Melina vilja. 

Och att de är oförutsägbara för henne och det är därför tänker jag att här skulle jag 
verkligen lyssnat på Melina om hon inte vill träffa dem så skulle hon inte (intervju 1) 

Åsikterna om var umgänget skall vara går isär. Intervjuperson 4 och 5 tycker att det skall vara 
i föräldrahemmet medan intervjuperson 3 tycker att det skall vara i familjehemmet eller i en 
lokal. Intervjuperson 4 beskriver varför hon tycker att det skall vara i föräldrahemmet. 
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Ja kan tänka mig att man kan ta det i och med att hon är så pass stor i hemmet, föräldrarnas 
hem 

Vad är bra med att vara där  

För att hon vuxit upp där  

Övriga intervjupersoner anser att vart umgänget skall vara inte spelar så stor roll. Ingen av 
intervjupersonerna beskriver att någon annan än Melina och föräldrarna kommer vara med 
vid umgängen. 

7.7.2 Vad påverkar umgänget 
Melinas egna önskningar om umgänget påverkar utformningen anser flera intervjupersoner. 
Hennes vilja påverkar hur ofta umgänget kommer vara och var det skall ske. Intervjuperson 4 
säger till skillnad från övriga att hon kommer lyssna till Melina men att det inte är hon som 
bestämmer. 

Ja. Sen är det ju inte hon som skall bestämma allting, hon är ju bara 10. Men hon skall 
definitivt ha en åsikt i det. 

Intervjuperson 3 anser att Melinas reaktioner och känslor påverkar hur umgänget skall bli. 

Finns det några reaktioner, som säger att nu reagerar hon så här som gör att du blir 
väldigt restriktiv med umgänge. 

Om hon visar att hon blir rädd.  

Det upplevda våldet verkar inte påverka frekvensen av umgänge, förutom för intervjuperson 
4 som säger att det inte kan bli något umgänge om misshandeln fortsätter. För 
intervjuperson 1 påverkar våldet om var umgänget skall vara. Hon poängterar att umgänget i 
föräldrahemmet är olämpligt. 

och nästan uteslutande säger jag att barnet inte skall gå hem sina föräldrar när det finns 
våld. Jag tycker inte det, våld och sexuella övergrepp, det är helt absurt att skicka barnet 
tillbaka till samma miljö tycker jag 

7.7.3 Familjehemsekreterarens roll 
Att skapa en bra relation till Melina är ett mål som intervjupersonerna har och kommer 
jobba för.  Syftet med det verkar vara att skapa en tillitsfull relation där det finns en 
öppenhet i kommunikationen. 

Det kan jag göra också men samtidigt bygga på relationen, göra något kul tillsammans så att 
man öppnar upp relationen också (intervju 3) 

Intervjuperson 4 strävar efter att hitta ett samarbete i umgängesfrågan och beskriver en roll 
som medlare.  

Nej, man kan använda sig av det, absolut. Men jag tycker att det är bättre om man kan 
diskutera med föräldrarna och komma fram till en gemensam lösning. 

Lägger du mycket krut på just det, att på något sätt vara en medlare 
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Ibland, ibland inte. Det är ju en del av jobbet 

Intervjuperson 5 skulle aktivt arbeta för att mamman skall lämna pappa utifrån att det skulle 
förbättra Melinas och mammans relation. 

 

7.8 Vinjett 8 
Kevin är 11 år gammal och har varit placerad i 8 månader. Anledningen till placeringen var 
att Kevin befann sig i riskmiljöer och att föräldrarna inte kunde eller ville förändra det.  I 
familjehemmet har det fungerar bra fast han kan vara lite ”kaxig”. Vid umgängen är han 
ganska otrevlig mot sina föräldrar. Föräldrarna kommer på alla umgängen men verkar ha 
svårt att hantera Kevins attityd. Familjehemmet tycker inte att det skall vara för mycket 
umgänge. 

7.8.1 Umgängesutformning 
De flesta intervjupersoner tycker att Kevins egen vilja bestämmer omfattningen vilket 
följande citat illustrerar; 

Jag tänker att det måste utgå mycket från vad Kevin vill.  

Vill han en gång i månaden 

Så får han det 

Vill han varannan vecka 

Ja då får han det. (intervju 5) 

En intervjuperson tänker att umgänget kan begränsas till en gång i månaden om Kevin 
uppvisar ett icke-önskvärt beteende efter umgänget t.ex. att han bråkar i skolan.  

Intervjupersonerna anser att umgängena kan ske i föräldrahemmet. En intervjuperson säger 
att hon kommer vara med eller en kontaktperson för att utreda om det finns problem i 
relationen mellan Kevin och hans föräldrar. 

Att ha med en kontaktperson. Jag skulle nog säkra det först genom att själv vara med. För att 
veta vart svårigheterna ligger i och vad vi behöver prata om. (intervju 4) 

7.8.2 Vad påverkar umgänget 
Att Kevin uttrycker en egen åsikt och ålder påverkar hur umgänget blir anser flera av 
intervjupersonerna.  

Ju äldre barn desto mer lyssnar man ju på barn förstås eller det blir på ett annat sätt.   

Ett barn som är 11 är det ett äldre barn. 

Ja. Det är det väl inte egentligen så. 11 är ju 11 men kan uttrycka sig på ett annat sätt än en 
4 åring kan göra (intervju 6) 

En omständighet som beskrivs påverka är om Kevin uppvisar beteenden som är negativa 
t.ex. att han inte följer regler och är utagerande. Ett sådant beteende skulle kunna leda till 
ett glesare umgänge. En intervjuperson säger att föräldrars umgängesrätt kan påverka till att 
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det blir ett umgänge men intervjupersonen poängterar att det är svårt att göra något mot 
Kevins vilja. 

7.8.3 Familjehemsekreterarens roll 
Intervjuperson 2 har en aktiv roll gentemot föräldrarna och jobbar för att de skall ta emot 
frivilliga insatser med syftet att Kevin skall flytta hem. 

Så jag tänker att man ändå jobbar aktivt med att de skall ta emot frivilliga insatser. 

Två intervjupersoner beskriver att de kommer ta en roll som syftar till att arbeta med 
familjehemmets inställning. En pratar om att säga till familjehemmet att det är socialtjänsten 
som bestämmer. Den andra intervjupersonen kommer mer att rika in sig på att utbilda 
familjehemmet.  

Familjehemmet måste ju få kunskaper om hur deras inställning påverkar pojkens umgänge 
med sina föräldrar som ändå är hans föräldrar.(intervju 6) 

Intervjuperson 5 beskriver att man har en umgängesplan till en början men att man måste 
utvärdera den och eventuellt göra förändringar. Hon verkar ta en aktiv roll i det arbetet. 

Så tycker jag att det är ganska ofta också att man måste ju börja någonstans och sen 
utvärderar man därifrån 

 

7.9 Handlingsutrymme 
Intervjupersonerna upplever att de har ett handlingsutrymme och en arbetsmässig frihet. 
Intervjuperson 5 säger att lagstiftningen skapar ett handlingsutrymme i och med att den inte 
är så tydlig. 

Ja det skapar ett handlingsutrymme och någonstans skapar det även ett förtroende för våra 
bedömningar. Vi har en ramlag men inom den lagen så har vi tillräcklig professionalitet för 
att göra de här bedömningarna.  

Intervjuperson 5 pratar även om möjligheten till att besluta om umgängesbegränsning, vilket 
även andra tar upp. Hon säger att ett beslut skall vara utifrån barnets behov men att 
avvägningarna är svåra. 

Vi kan ju göra en umgängesbegränsning om det, jag kommer inte ihåg ens formuleringen, 
men det är ju utifrån barnens behov i så fall. Och barnens behov, det är ju det här behovet av 
att träffa föräldrarna kontra behov av stabilitet och trygghet i familjehemmet. 

Intervjuperson 4 uttrycker att man måste förhålla sig till den makt som kommer med 
arbetet. 

Det är ju så här att man verkligen måste fundera och väga och vrida på saker och ting när 
man skall gå in med en umgängesbegränsning. Man har ju en väldig makt över de här 
föräldrarna. Så man måste verkligen vara ödmjuk i sitt arbete för att klara av att hantera alla 
de här positionerna man har  

Intervjuperson 6 tar upp de begränsningar av handlingsutrymmet som lagstiftningen ger. 
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Men det som begränsar handlingsutrymmet för oss är den lagstiftning som finns och våra 
långtgående skyldigheter 

Du tänker skyldighet för att underlätta umgänge och kontakt 

Ja 

Intervjuperson 6 upplever inte att hennes handlingsutrymme begränsas av bristande 
resurser utan anser att hon har de resurser som behövs. 

Resurser när det gäller familjehemsvård och umgänge, är det en resursfråga på något sätt. 

Nej.  Det tycker jag inte.  

Intervjuperson 2 tycker tvärtom och anser inte att hon har mycket att erbjuda. 

Känner du att du har mycket på ditt smörgåsbord och erbjuda 

Nej det tycker jag inte. 

Intervjuperson 2 säger att hon inte kan erbjuda stöd i skolan i form av assistent men att hon 
kan ta beslut om kvalificerade kontaktpersoner, kontaktfamiljer, förlorad arbetsinkomst och 
förhöjda arvoden. Hon har inte möjlighet att besluta om psykologiska utredningar om det 
inte finns en ekonomisk vinning. 

Inte i första hand det är jättesvårt att få igenom det. Sen om vi kan motivera att det kan ge 
en tidigare hemflytt eller en tidigare omplacering som blir billigare för kommunen då är det 
lättare 

Flera av intervjupersonerna pratar om en samordningsfunktion som syftar till att hitta en 
kompromiss i umgängesfrågan. Intervjuperson 5 beskriver att kompromissambitionen kan ha 
en begränsande effekt. 

Känner du att du har stor handlingsfrihet 

Nej det känner jag inte utifrån de här kompromisserna vi pratade om tidigare. Det är väl 
sällan man får till en umgängesplan som är precis som man själv tycker att den kanske skulle 
vara. Utan man får ju kompromissa till viss del 

Intervjuperson 6 beskiver att det kan vara svårt att samarbeta. 

Sen är det ju ibland svårt att få ihop alla parter. BUP kan tycka en sak, familjehemmet en 
annan sak och barnhandläggaren en annan sak, jag som familjehemssekreterare en annan. 

Intervjuperson 6 beskriver att det är svårt att ge några generella svar på hur umgängen skall 
vara, vilket hon tycker skapar ett handlingsutrymme. 

Varje barn är ju speciellt så är det ju, varje förälder och varje familjehem 

Intervjuperson 4 uttrycker behovet av individuella lösningar och att vara flexibel inom sitt 
handlingsutrymme. Hon tror inte att det går att ta fram riktlinjer kring umgänge. 

Skulle du vilja ha tydliga riktlinjer 
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Ja visst det skulle ju vara intressant att ha något att gå på men samtidigt så är det individer 
vi pratar om. Alla barn reagerar olika på alla sätt som de har blivit behandlade. Jag tror inte 
det går att säga så här skall man alltid göra om det är ett sånt här barn. Jag ändra många 
gånger planeringen för att barnen reagerar på olika sätt.  

På frågan om det är bra att det finns ett handlingsutrymme svarar intervjuperson 4; 

Är man en bra familjehemssekreterare så ja, då är det jättebra. Men samtidigt så har det ju 
framkommit såna som kanske inte alltid gjorde några bra beslut. Och då så är det dåligt.  

 

7.10 Kunskap 
Intervjupersonerna svarar att de hämtar sin kunskap på olika sätt och i olika sammanhang. 
En del pratar om att de får mycket stöd och hjälp från arbetsgruppen, arbetsledningen och 
praxis som har utarbetats. Man beskriver även att man får kunskap via utbildningar om t.ex. 
anknytning. Två uppger att de läser forskning. En av intervjupersonerna säger att hon tar 
hjälp av egna personliga erfarenheter; som att vara mamma. Intervjuperson 5 beskriver sitt 
kunskapsinhämtande på följande sätt;  

Kunskap. Ja dels så är det ju kunskap om barns utveckling, ren barnpsykologi och liknande. 
Det är ju kunskap man har med sig dels från utbildningen och dels från seminarier eller 
någon vidareutbildning eller någon konferens eller liknande.  Kring hur man lägger upp ett 
umgänge är väl snarare praxis som man har diskuterat fram med kollegor och enhetschefer. 
Eller man har sett hur tidigare handläggare har gjort. Och sen erfarenhet. 

8 Resultatsammanställning och analys 
I resultatdelen kommer jag att sammanställa de svar som jag har fått från 
intervjupersonerna. Jag redovisar svaren utifrån rubrikerna; Hur ofta, Var, Vilka, Vad 
påverkar och Rollen. För att tydliggöra resultaten har jag sammanställt svaren i en tabell. Jag 
kommer sedan att jämföra mina resultat med lagstiftning, tidigare forskning och teorier. När 
det gäller Hur ofta betyder de olika svaren ett umgänge vid varje tillfälle d.v.s. inte 
övernattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

 Hur ofta 
 

Var Vilka (förutom 
föräldrar) 

Vad påverkar Rollen 

Vinjett 1 
(Pontus 4 
år) 

Varannan 
vecka 
Var tredje 
vecka 
En gång i 
månaden 
Varannan 
månad 

Familjehemmet 
Umgängeslokal 

Familjehemsföräldrar 
Kontaktperson 

Anknytning 
Ålder  
Barnets 
reaktioner 
Familjehemmets 
möjligheter 
Våld 

Samarbetsroll 
Umgängesuppföljning 
 

Vinjett 2 
(Isabella 5 
år) 

En gång i 
veckan 
En gång i 
månaden 
Varannan 
månad 

Familjehemmet 
Umgängeslokal 
Offentlig plats 

Familjehemsmamman 
Kontaktperson 

Syftet 
Anknytning 
Ålder 
Barnets 
reaktioner 

 

Stödja föräldrar 
Samspelsutredning 
Umgängesuppföljning 
Samordna 

Vinjett 3 
(Ahmed 
3,5 år) 

Samplacering 
En gång i 
veckan 
En gång i 
månaden 
Varannan 
månad 
Inget umgänge 

Familjehemmet 
Umgängeslokal 

Familjehem 
Familjehemssekreterare 
Kontaktperson 

Syftet 
Anknytning 
Ålder 
Familjehemmets 
inställning 
Våld 

Vara med vid 
umgänge 
Arbeta med 
mamman 
Samarbetsroll 

Vinjett 4 
(Felicia 4 
år) 

En gång i 
veckan 
En gång i 
månaden 

Föräldrahemmet 
Familjehemmet 
Umgängeslokal 

Familjehemmet 
 

Syftet 
Föräldrarnas 
problematik 
Barnets 
reaktioner 

Arbeta med 
mamman 
Arbeta med 
familjehemmet 
 

Vinjett 5 
(Anders 
11 år) 

Fritt umgänge 
En gång i 
månaden 
Varannan 
månad 

Föräldrahemmet 
Familjehemmet 
Umgängeslokal 
Offentlig plats 

Familjehemsföräldrar Barnets vilja 
Barnets 
reaktioner 
Våld 
Föräldrarnas 
problematik 

Informera Anders 
Se till att Anders får 
hjälp 
Kontrollera 
missbruket 
Skjutsa föräldrarna 

Vinjett 6 
(Lovisa 12 
år) 

En gång i 
månaden 
Inget umgänge 

Föräldrahemmet  Barnets vilja 
Barnets ålder 
Barnets 
reaktioner 

Utredning av Felicia 
Samtalskontakt för 
Felicia 

Vinjett 7 
(Melina 
10 år) 

Inget umgänge 
Var tredje 
vecka 
En gång i 
månaden 

Föräldrahemmet 
Familjehemmet 
Umgängeslokal 

Familjehemsföräldrar Barnets vilja 
Barnets 
reaktioner 
Våld 
Föräldrarnas 
problematik 

Skapa relation med 
Melina 
Samarbetsroll 
Arbeta med 
mamman 

Vinjett 8 
(Kevin 11 
år) 

Fritt umgänge 
En gång i 
månaden 

Föräldrahemmet Familjehemssekreterare 
Kontaktperson 

Barnets vilja 
Barnets ålder 
Barnets 
reaktioner 

Arbeta med 
föräldrarna 
Arbeta med 
familjehemmet 
Umgängesuppföljning 
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8.1 Umgängesutformning 
Som tabellen visar är det en stor variation i svaren från intervjupersonerna. Tittar man på 
hur ofta man tycker att det skall vara umgänge varierar det från inget umgänge alls till ett 
helt oreglerat umgänge. Det vanligaste svaret är en gång i månaden, vilket inte 
överensstämmer med det Höjer (2001) kom fram till i sin avhandling där ett umgänge några 
gånger per år är det vanligaste svaret när det gällde mammorna. För papporna är det 
vanligast med inget umgänge alls men om ett umgänge finns är några gånger per år vanligast 
(Höjer, 2001). I intervjuerna har det inte framkommit att det skulle vara någon skillnad på 
mammors och pappors umgänge. Ett umgänge några gånger per år är vad Körner (2005) 
kallar ett Utökat umgänge. Syftet med umgänget är att vara relationsskapande och 
möjliggöra en eventuell återflytt. I vinjetterna pratar en del intervjupersoner om att syftet 
med umgänge är just återflytt medan andra främst beskriver att kontakten i sig är det som är 
viktigt. De säger att kontakten är viktig utifrån en tanke om att det för barnet är viktigt att 
känna till sitt ursprung, att det främjar identitetsutvecklingen. Körners beskrivning av 
Basumgänge stämmer överens med kontaktresonemanget. Inom svarsfrekvensen en gång i 
månaden finns båda syftena med, relationsskapande och behållande av kontakt. För 
intervjupersonerna kan den omfattningen alltså passa in på båda syftena.  

Var umgänget skall vara skiljer sig åt. I sina svar tar en del upp att det är bra att vara i en 
umgängeslokal för att kunna kontrollera umgänget, vilket även umgänge i familjehemmet 
kan ha som syfte. Cleaver (2000) kommer fram till att umgänge i föräldrahemmet är det som 
de flesta barn och föräldrar önskar. I 5 av vinjetterna säger vissa intervjupersoner att ett 
umgänge i föräldrahemmet är genomförbart. Två av intervjupersonerna har ett resonemang 
om att umgänge i föräldrahemmet kan vara bra utifrån att det är den miljön som barnet 
kommer ifrån och för att föräldrarna blir mer naturliga i sitt eget hem, det blir inte så krystat. 

Gällande vilka som skall vara med har flera tyckt att de vill ha med en kontaktperson eller 
familjehemsföräldrar, en intervjuperson uttryckte att hon själv skulle vara med. Den tidigare 
redovisade studien av Howe och Neil (2004) kom fram till att andra än föräldrar och barn var 
med i 50 % av umgängena. Då detta inte är kvantitativ forskning är det omöjligt att jämföra 
resultaten. Men syftet att ha någon med överensstämmer med vad Howe och Neil kom fram 
till dvs. att minska en känsla av otrygghet. 

Sammanfattningsvis visar variationen att det finns ett stort handlingsutrymme. Vilket 
stämmer överens med Lipskys (2010) teori om en gräsrotsbyråkrats möjligheter. 
Intervjupersonerna beskriver att umgänget mellan föräldrar och barn är viktigt och skall 
understödjas vilket överensstämmer med det ansvar som Börjesson och Håkansson (1990) 
anser att familjehemssekreterare har. Utformningen av vinjetterna syftade till att få fram om 
olika omständigheter kunde leda till olika bedömningar av umgänget. Resultatet visar att det 
inte är någon större skillnad utan att skillnaderna finns internt inom varje vinjett.  Det man 
ändå kan se är att umgänge i föräldrahemmet är vanligare när det gäller de äldre barnen. 
Det grundläggande mönstret är att det är en stor variation och att handlingsutrymmet 
resulterar i ofta radikalt olika bedömningar. 

8.2 Vad påverkar umgänget 
Om intervjupersonerna har haft ett syfte om återförening verkar det leda till ett tätare 
umgänge för de mindre barnen. Syftet påverkar umgängesutformningen för de mindre 
barnen, inte för de äldre. Min reflektion är att de äldre barnens egen åsikt väger så tungt att 
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familjehemssekreterarnas syfte med umgänge blir underordnat och därför inte påverkar i 
någon större utsträckning.  Att syftet påverkar omfattningen går emot vad Cleaver (2000) 
kom fram till i sin forskning. Hennes slutsats var att syftet inte hade någon påverkan, vilket i 
och för sig stämmer för de äldre barnen i mina vinjetter. 

I flera av vinjetterna gällande de mindre barnen tar intervjupersonerna upp att anknytningen 
påverkar umgänget. Det gäller både anknytningen till föräldrarna och till familjehemmet.  En 
målsättning som tas fram är att barnen skall ”landa” i familjehemmet och att anknytningen 
till föräldern kan fungera som en övergång till familjehemmet. En av intervjupersonerna 
pratar om att göra samspelsutredning, vilket kan ge svar på hur anknytningen ser ut. En 
intervjuperson beskriver ett tätare umgänge i början av en placering, detta för att underlätta 
för barnet att komma in i den nya familjen. Tanken är att anknytningspersonen, oftast 
mamman, skall fungera som en övergång till familjehemmet. Jag har inte i översikten över 
tidigare forskning hittat att anknytning påverkar umgänge. 

I sju av vinjetterna påverkas umgänget utav vilka reaktioner barnet visar. Intervjupersonerna 
anser att det är viktigt att följa upp barnen efter umgänge; hur de mår och hur det går i 
skolan. Känsloreaktioner som rädsla, ledsamhet och glädje påverkar. Vilken tid det tar för 
barnet att återhämta sig efter ett umgänge påverkar umgängesutformningen hos vissa. 
Intervjupersonerna pratar mer om negativa reaktioner som kan leda till en begränsning av 
umgänge än det omvända. En svårighet i att bedöma reaktionerna är att man inte vet vad 
som påverkas av vad, vilket en intervjuperson problematiserar kring. Forskning som jag 
redovisar konstaterar att det är svårt att säga vilken effekt umgänge har på barn vilket 
understryker svårigheten att göra bedömningar utifrån hur barn reagerar på umgänge 
(Triseliotis, 2010; Quinton et al, 1997). 

Barns vilja och ålder är omständigheter som påverkar umgänget.  I samtliga vinjetter som 
berör de äldre barnen påverkar barnens vilja starkt utformningen, vilket alla 
intervjupersoner beskriver. Detta går i linje med riktlinjerna som säger att man skall ta 
hänsyn till barns åsikter, särskilt gällande äldre barn (Socialstyrelsen, 1997). 
Intervjupersonerna talar om att de äldre barnen har en förmåga att utrycka sig och att det 
inte går att tvinga barn till ett umgänge som de inte vill ha om de uppnått en viss ålder. En 
intervjuperson beskriver att barnet har rätt till en åsikt men att det är hon som slutligen 
bestämmer. Att det är viktigt att lyssna på barn beskrivs i den forskningen som jag har valt 
att ta med (Schofield et al, 2000). Vinjettsvaren visar att intervjupersonerna kommer att 
lyssna till de äldre barnen om de vill träffa sina föräldrar, vilket forskningen säger att barnen 
oftast vill (Shaw, 1998 i Sen och Broadhurst, 2011; Sinclair et al., 2001). För de mindre 
barnen beskriver en del intervjupersoner att det behövs vara tätare umgängen än om 
barnen vore äldre. Anledningen är tidsuppfattningen och att det behövs vara täta, 
kontinuerliga umgängen för att barnen skall komma ihåg sina föräldrar.  

Våld finns med i fyra av vinjetterna och i dessa påverkar våldet umgänget. En intervjuperson 
beskriver att om inte barnet har bearbetat våldet så kommer det vara mindre umgänge och 
en annan tar upp om våld mellan föräldrarna förekommer så blir det inget umgänge alls. I 
vinjett tre och sju påverkas valet av umgängesplats av våldet. Att ha ett umgänge i 
föräldrahemmet blir otänkbart säger två intervjupersoner. När jag analyserar resultatet 
framkommer att våld i ursprungsfamiljen inte påverkar umgänget i så stor utsträckning. Det 
är få intervjupersoner som låter våldet påverka utformningen och om det påverkar gäller det 
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framförallt om var umgänget skall vara. Det överensstämmer delvis med Cleavers (2000) 
resultat att våld inte påverkar umgängesplaneringen. 

Omständigheter gällande familjehemmet påverkar i två vinjetter och i två ytterligare 
vinjetter beskriver intervjupersonerna att de kommer att arbeta med familjehemmets 
negativa inställning, vilken man då kan anta påverkar umgänget. En negativ inställning till 
umgänge kan leda till att det blir mindre umgänge säger intervjupersonerna, vilket 
överensstämmer med Backe-Hansens (1994) studie som beskriver att familjehemmets 
inställning är en viktig faktor i umgängesfrågan. Att intervjupersonerna säger att de skall 
arbeta med familjehemmens negativa inställning med syfte att ändra den kan leda till ökad 
kontakt, vilket Sancharicos och Jablonskas forskning beskriver (2000). 

I vinjett 4 beskriver en intervjuperson att om mamman tar emot frivilliga insatser så kan 
umgänget bli tätare medan en annan intervjuperson beskriver att mammans diagnos gör att 
hon inte kan lära sig saker. I det fallet omöjliggör det en planering som syftar till återflytt. 
Kopplar man detta till Massers forskning (1997) som beskriver vikten av att socialarbetaren 
motiverar och stärker föräldrar så kan man anta att dessa två intervjupersoner kommer 
jobba på olika sätt med mamman vilket kan påverka umgängesfrekvensen. Om syftet är en 
återflytt kan det bli ett tätare umgänge än om syftet inte är det. 

Sammanfattningsvis visar resultatdelen olika påverkansomständigheter. Att 
intervjupersonerna svarar olika visar hur de använder sitt handlingsutrymme, man väljer att 
fokusera på olika saker. 

8.3 Familjehemssekreterarens roll 
Under förra rubriken har en del roller eller arbetsuppgifter tydliggjorts t.ex. att arbeta med 
att förändra familjehemmets inställning. Jag redovisar här de roller som intervjupersonerna 
beskriver och som inte tidigare nämnts. I tre av vinjetterna beskrivs en roll som syftar till att 
skapa ett samarbete. Intervjuperson säger att hon i vinjett 1 kommer att jobba för att hitta 
kompromisser men hon tydliggör att det är hon som har utslagsrösten. Intervjuperson 3 och 
4 beskriver att de i två vinjetter kommer att ha en medlarroll mellan familjehemmet och 
föräldrarna. Flera intervjupersoner beskriver en samarbetsroll och man tycker att ett 
samarbete mellan föräldrar, barn och familjehem är viktigt. Om det finns ett samarbete ökar 
chanserna till ett kontinuerligt och bra umgänge (Backe-Hansen, 1994). 

I sex av vinjetterna beskriver intervjupersonerna att de kommer arbeta med föräldrarna på 
något sätt. Man pratar om att motivera föräldrarna till kontakt, att kontrollera missbruk, att 
gränssätta, motiverar till frivilliga insatser eller att stödja mamman att lämna en 
misshandlande man.  Att intervjupersonerna aktivt kommer att arbeta med och stödja 
föräldrarna överensstämmer med lagstiftarens intentioner (prop. 1979:80:28) och med vad 
Börjesson och Håkansson (1990) säger om familjehemssekreterares ansvar. 

Övriga roller som beskrivs är att bevilja olika typer av insatser och att ha en kontakt med de 
placerade barnen. Med insatser menar man framförallt kontaktpersoner men även 
samtalsstöd för barnen, barngrupper och utredningar. 

Sammanfattningsvis beskrivs ett handlingsutrymme där möjligheterna till att ta olika 
positioner och välja olika arbetssätt finns. 
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8.4 Handlingsutrymme 
En del av intervjupersonerna beskriver att lagstiftningen påverkar handlingsutrymmet.  De 
flesta tycker den möjliggör utrymme medan en beskriver att den fungerar begränsande. 
Begränsande utifrån att den förespråkar umgänge vilket med Johanssons (2007) terminologi 
kan beskrivas som en regelbundenhet. Den vanligaste beskrivning är dock att lagstiftningen 
skapar ett utrymme för individuella bedömningar. Intervjupersonerna beskriver att det i 
rollen ingår att fatta beslut utifrån barnets behov vilket överensstämmer med Nordlanders 
(2006) beskrivning av socialsekreterarrollen. Intervjupersonerna säger att det är i dessa 
individuella bedömningar som professionaliteten synliggörs. Nordlander anser att 
professionalitet och förmågan till individuella bedömningar hör ihop. 

Resursfrågan verkar inte vara avgörande för hur intervjupersonerna tänker om 
handlingsutrymme. Man beskriver att man kan bevilja en mängd olika insatser. En person tar 
upp att ekonomi kan påverka utrymmet men beskriver ändå att hon kan bevilja insatser som 
kostar pengar t.ex. kontaktperson. Lipskys (2010) teori om att organisationens resurser 
begränsar möjlighet till individuella bedömningar verkar inte gälla här.  

De flesta av intervjupersonerna beskriver att de är styrande i sina ärenden, att de har makt, 
vilket överensstämmer med vad Oxenstierna (1997) kom fram till i sin studie av 
socialarbetares uppfattning om känsla av kontroll i sitt jobb. En intervjuperson beskriver att 
kompromissbehovet begränsar handlingsutrymmet. 

Intervjupersonerna säger att de får stöd av arbetsgruppen, arbetsledning och praxis när de 
skall bestämma om umgänge, vilket kan innebära både en begränsning och en ökning av 
faktiskt handlingsutrymme. En begränsning utifrån vad Håkansson och Stavne (1983) skriver 
om arbetsgruppens och arbetslednings påverkan av handlingsutrymme t.ex. att det bara är 
accepterat att tänka på ett visst sätt. Handlingsutrymmet kan bli större om de får stöd för 
sina åsikter av kollegor och ledning, vilket Oxenstierna beskriver (1997). 

9 Diskussion 

9.1  Vad påverkar umgänget 
En av mina frågeställningar är vad som påverkar hur umgänget blir, vilka omständigheter 
anser familjehemssekreterarna vara det som avgör utformningen? Min sammanställning och 
analys av det insamlade materialet visar ett antal omständigheter som verkar påverka 
familjehemssekreterarnas bedömningar.  Man pratar framförallt om att anknytning, barns 
reaktioner och att barns vilja påverkar hur de vill utforma umgänget. Flera intervjupersoner 
beskriver anknytningen som en viktig omständighet som påverkar hur man beslutar om 
umgänge för de mindre barnen. I och med att anknytningen mellan barn och 
föräldrar/familjehem påverkar hur familjehemssekreterarna tänker om umgänge skulle det 
vara intressant att fördjupa sig i vad de lägger in i begreppet; vad betyder det och hur 
bedömer man det? 

Att barns reaktioner och barns vilja återkommer som påverkansfaktor i vinjetterna 
överensstämmer med lagstiftarens intentioner om att det är barnets bästa som skall vara i 
centrum och att man skall lyssna på barn, Det som är lite problematiskt är att 
intervjupersonerna tolkar barns reaktioner på olika sätt. En del anser att det är normalt att 
barn reagerar och att det inte får stora konsekvenser för umgänget medan andra anser att 
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negativa reaktioner skall leda till inskränkningar av umgänge. Det problematiska blir att 
samma reaktion kan få olika konsekvenser beroende på vem som ansvarar för ärendet. 

Jag trodde att våldet skulle få större konsekvenser för umgänget, att man skulle vara mer 
restriktiv om våld förekommit. Två familjehemssekreterare beskriver att en konsekvens kan 
bli mindre umgänge men för de flesta påverkar våldet inte omfattningen av umgänge. En 
reflektion som jag gör kring detta är om det är så att barnets behov av skydd överskuggas av 
barnets behov av att ha en kontakt med sitt ursprung.  

9.2 Familjehemssekreterarens roll 
Intervjupersonerna har en ambition att uppnå ett samarbete mellan de berörda parterna; 
familjehemmet, föräldrarna, barnet och socialtjänsten. Att parterna är överens och att det 
inte finns stora konflikter ökar möjligheterna till ett umgänge, vilket även forskningen 
beskriver (Backe-Hansen, 1994). Det kan dock finnas en risk att barnets behov överskuggas 
av målet att hitta en kompromiss(Havik & Moldestad, I Höjer, 2007). Att inte fler tar upp 
samarbetsrollen är lite förvånande men kan eventuellt förstås genom att rollen är så 
självklar att intervjupersonerna inte tänker på den som en vald roll. En del av 
intervjupersonerna pratar om en roll som syftar till att följa upp placeringen och umgängena. 
Uppföljningsansvaret är lagstadgat (Socialtjänstlagen, 2001:453) och det är förvånande att 
inte alla beskriver den rollen. Eventuellt ser man den som så självklar att man inte ens 
benämner den. Genom att många pratar om att barns reaktioner påverkar antar jag att 
intervjupersonerna kommer följa upp umgänget för att få veta hur barnen reagerar. 

Intervjupersonerna tar en aktiv roll i umgängesfrågan vilket ökar möjligheterna till ett 
umgänge men också till ett umgänge som blir tryggt för barnet. Man pratar om att arbeta 
med familjehemmen, med föräldrar och att bevilja insatser av olika slag. Moyers et al (2006) 
beskriver att planering och struktur är viktigt för att barnet skall känna sig tryggt och för att 
skapa stabilitet i placeringen. Att de tar en aktiv roll kan i och för sig påverkas av 
intervjusituationen och att det förväntas av dem. Det finns forskning som beskriver att 
familjehemssekreterare inte tar en aktiv roll (Havik & Moldestad, I Höjer, 2007). Min 
uppfattning är ändå att jag tror att intervjupersonerna tar en aktiv roll i och med att man är 
tydlig att man har ett ansvar och makt att bestämma.  

I intervjuerna har det framkommit att intervjupersonerna tycker att umgängesfrågan är svår 
och viktig vilket kan ses som en positiv insikt. Att ha en ödmjuk inställning inför en svår 
uppgift tror jag skapar möjligheter till nyanserade bedömningar, där man tar in andras 
åsikter och erfarenheter.   

9.3 Umgängesutformning och Handlingsutrymme 
Syftet med uppsatsen var att beskriva och förstå de intervjuade familjehemssekreterarnas 
handlingsutrymme. Mina resultat visar att det finns ett utrymme för individuella 
bedömningar, att det verkar finnas en självständighet i rollen (Lipsky, 2010; Nordlander, 
2006). Intervjupersonernas olika bedömningar om hur umgänget skall utformas visar det. 
Variationerna är betydande och skulle få stora konsekvenser för det placerade barnet, om 
det vore faktiska ärenden avseende t.ex. hur ofta barnet får träffa sina föräldrar. Det som 
även framkommit är att intervjupersonerna tänker olika om syftet med umgänget. En del 
pratar om återflytt och en del pratar om att endast behålla en kontakt, vilket förstås även 
det påverkar barnets livssituation och framtid.  
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Intervjupersonerna beskriver att de har ett stort handlingsutrymme och att lagstiftningen 
möjliggör det. Organisationsstrukturen, dvs. vilka ramar organisationen ger, upplevs 
möjliggöra individuella bedömningar (Berglind, 1995).  Med ramar menar jag här lagstiftning 
och riktlinjer. Man väljer att använda sitt utrymme vilket Berglind beskriver som ett aktivt 
val. Vid första anblicken av mina resultat kan tyckas att det finnas en självständighet som 
nästan inte har några gränser. Vid en djupare tolkning kan man ändå se att det finns 
begränsande omständigheter. Lagstiftningen är en begränsning i och med att den 
förespråkar umgänge och tydliggör familjehemssekreterarnas ansvar för att understödja 
kontakten mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar. Intervjupersonerna 
beskriver inte att den egna arbetsgruppen eller arbetsledningen har en begränsande 
funktion i någon större utsträckning. Jag hävdar ändå att det kan vara så att den egna 
gruppen/enheten och arbetsledningen kan begränsa handlingsutrymmet och minska 
möjligheterna till en individuell bedömning.  Att jag antar det beror på att flera 
intervjupersoner säger att de tar hjälp av äldre kollegor och gruppen för att få svar. Att man 
gör saker av gammal vana eller praxis t.ex. när man säger att ett umgänge skall vara en gång 
i månaden visar även det att man blir påverkad av vad andra gjort och gör. Mitt antagande 
överensstämmer med vad Håkansson och Stavne (1983) kommer fram till i sin forskning. 
Lipsky (2010) säger att de begränsade resurser som en gräsrotsbyråkrat har till sitt 
förfogande minskar utrymmet för att göra individuella bedömningar. Resultaten visar inte 
att resurser påverkar handlingsutrymmet för familjehemssekreterarna. Man beskriver att 
man har resurser och möjlighet att bevilja insatser t.ex. kontaktperson. Min uppsats 
fokuserar på vilka resurser som familjehemssekreterarna har till förfogande för att kunna 
genomföra umgängen och det verkar det som det finns resurser. Om jag hade frågat om 
resurser mer generellt för familjehemsplacerade barn är det inte säkert att jag hade fått 
samma svar. Johansson (2007) och Lipsky (2010) beskriver att tidsbrist kan innebära en 
begränsning av handlingsutrymmet. Ingen av familjehemssekreterarna i denna studie 
berörde ämnet, vilket jag tolkar som att man tycker att man har tid att göra sitt jobb. 
Johansson (2007) beskriver även att specialisering, intresseorientering och avstånd påverkar 
handlingsutrymmet. För de intervjuade familjehemssekreterarna har jag inte kunnat se att 
dessa dimensioner begränsar utrymmet. När det gäller avstånd så verkar det som att 
familjehemsekreterarna jobbar nära sina klienter genom att man har regelbundna besök och 
en ambition att skapa förtroendefulla relationer. Att det finns en närhet ökar 
handlingsutrymmet och innebär mer individuella bedömningar (Johansson, 2007). 

Sammanfattningsvis tolkar jag mina resultat om handlingsutrymme, både utifrån hur 
familjehemssekreterarna utformar umgängen i vinjetterna och hur man resonerar om 
handlingsutrymmet generellt, att det verkar finnas möjligheter till ett självständigt arbete 
med förhållandevis stor handlingsfrihet. Min uppfattning är att det måste finnas ett 
handlingsutrymme för att kunna göra de svåra och komplexa bedömningar som krävs för att 
kunna ta ställning till ett umgänge mellan placerade barn och deras föräldrar. Dock finns det 
en risk med handlingsfriheten om den finns hos någon som inte har kunskapen och 
förmågan att hantera den. Följande citat om handlingsutrymme beskriver detta; 

Är man en bra familjehemssekreterare så ja, då är det jättebra. Men samtidigt så har det ju 
framkommit såna som kanske inte alltid gjorde några bra beslut. Och då så är det dåligt. 
(intervju 4)  
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Resultatet visar på skillnader i hur intervjupersonerna tänker om umgänge och vad som 
påverkar. Självständigheten ger olika bedömningar. En reflektion som jag gör är att samma 
ärende hanteras olika av familjehemssekreterarna och att umgänget kommer att se ut olika 
beroende på vem som har ansvaret. Det finns ingen mall för hur ett umgänge skall se ut och 
man vet väldigt lite om vad umgänge har för effekter så det går inte att säga att det skall 
vara på ett visst sätt. Det finns en risk att en del barn inte får det de behöver och har rätt till 
utifrån att deras ärenden handläggs av familjehemssekreterare som inte är behärskar 
umgängesfrågan. Oxenstierna beskriver det som att okunskap kan leda till att 
familjehemssekreterarna skyller på resursbrister även om så inte är fallet (1997).  Det verkar 
som att intervjupersonerna har som regel att man diskuterar frågan med sin arbetsgrupp 
och/eller ledning vilket jag tänker ändå är positivt utifrån att barnens situation blir belyst av 
flera personer. 

9.4 Metoddiskussion 
Jag bedömer att mitt metodval att använda vinjetter har gett resultat som besvarar de 
frågeställningar jag har i uppsatsen. Det finns dock en risk när jag väljer vinjetter som metod 
att jag får tillrättalagda svar.  Potter (1987) beskriver denna kritik mot vinjettmetoden. Han 
säger att respondenterna inte beskriver hur de skulle hantera en viss situation utan hur de 
föreställer sig att de skulle hantera den.  Han menar att det finns en skillnad mellan det 
konkreta, faktiska agerandet och det teoretiska agerandet. Jag anser att den risken finns och 
att den är svår att ta bort. Men vinjetterna tvingade ändå intervjupersonerna att ta ställning 
till verklighetsnära situationer vilket ökar trovärdigheten. Att jag valde åtta vinjetter kan jag 
tycka var två för många, detta utifrån att intervjuerna blev lite för långa, vilket kan ha 
påverkat intervjupersonernas fokusering och engagemang.  

Min erfarenhet med att arbeta som familjehemssekreterare har påverkat genomförandet av 
studien. I skapandet av vinjetterna har jag använt min kunskap om familjehemsplacerade 
barn och om umgänge, vilket förhoppningsvis har ökat deras trovärdighet. För att inte helt 
lite på min erfarenhet har jag låtit mina arbetskamrater bedöma vinjetterna utifrån 
trovärdighet. De har även använts som rådgivare i att ta fram de olika förutsättningarna som 
beskrivs i vinjetterna. Intervjupersonerna har fått veta att jag arbetar som 
familjehemssekreterare viket kan ha påverkat deras svar. Eventuellt blir man mer försiktig i 
sina uttalanden men exakt hur det har påverkat vet jag inte. 

9.5 Förslag till vidare forskning 
Denna studie visar på behovet av att göra om min studie med ett stort representativt urval 
och göra en kvantitativ analys av resultatet. Detta för att se om skillnaderna hur man 
bedömer umgänge blir likadana som i min studie och för att kunna generalisera resultatet. 
För att fördjupa kunskaperna om familjehemssekreterares handlingsutrymme i 
umgängesfrågor finns det ett behov av att titta på faktiska fall. Hur ser det ut i verkligheten?  

Uppsatsen kommer fram till att det finns ett behov av att titta på vad det är som påverkar 
familjhemssekreterares bedömningar i umgängesfrågor? Vad är det som gör att det är 
skillnad på vad man fokuserar på och tycker är viktigt? Med barnens bästa i fokus tänker att 
jag att det är nödvändigt att sammanställa den kunskap som finns praktiskt om umgänge och 
ett behov av mer forskning om umgänge. Detta för att tydliggöra mer vad barnets bästa är i 
umgängesfrågor.  Triseliotis (2010) genomgång om hur kunskapsläget är gällande umgänge 
mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar tydliggör det behovet.  
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Bilaga 1 – Lagar 
 

6 kap 15 § FB (föräldrabalken) 

’Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. 
Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har 
annan kontakt  

 

6 kap 1 § SoL (socialtjänslagen) 

 Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det 
egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. 
 Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett 
annat hem än det egna får god vård. 
Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 
närstående samt kontakt med hemmiljön. 

 

14 § LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) 

Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och 
vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. 
 Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får 
socialnämnden  
1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har 
umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal skall utövas, 
eller 
2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare  
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Bilaga 2 – Vinjetter 
 

Grundförutsättningar (Gäller alla vinjetter) 

Samtliga barn vårdas enligt LVU. Bedömningen som socialtjänsten gör i de hypotetiska 
ärendena är att vårdplanerna inte kommer att uppfyllas inom de närmaste två till tre åren. 

 

Vinjett 1 

Pontus är fyra år har varit placerad i två år. Familjehemmet ligger två timmars bilresa från 
föräldrahemmet. 

Han placerades först under ett par månader i ett jourhem för att sedan bli placerad i det 
familjehem som han nu är i. Socialtjänstens utredning visar att han upplevt upprepat 
fysiskt våld från pappan gentemot mamma. Pappan har vid upprepade tillfällen slagit 
mamman blodig och Pontus har då varit i närheten och troligtvis bevittnat våldet. 

 Han har till och från bott på olika kvinnojourer med sin mamma. Mamman har alltid gått 
tillbaks till pappan och hon har återtagit anmälningar om misshandel.  

Socialsekreterare och andra professionella som träffat Pontus har tyckt att han haft ett 
distanslöst beteende, han har kunnat gå fram till vem som helst och sökt närhet. Han har 
bedömts ha vissa utvecklingsförseningar motoriskt och gällande språkutveckling. 

Båda föräldrar vill träffa sin son så mycket som möjligt. Framförallt pappan har drivit att 
Pontus skall få flytta hem och en s.k. hemtagningsutredning har genomförts. Beslutet blev 
att vården enligt LVU skulle bestå. 

 Mamman tycks acceptera placeringen och har uttryckt sig positiv till en vårdnadsöverflytt. 

Familjehemmet beskriver Pontus som ”sitt barn” och framförallt familjehemsmamman och 
Pontus har en nära relation. En genomförd samspelsutredning av BUP visar att Pontus har 
en positiv anknytning till familjehemsmamman. 

Pontus har haft umgänge med båda sina föräldrar. Pontus blir glad när han träffar dem 
men det har hänt att han efter umgängen förstört leksaker och slagit andra barn i 
familjehemmet. 

Vid de umgängen som varit har framförallt pappan upplevts som engagerad och 
närvarande. Mamman har upplevts mer distanserad och avvaktande. 

Familjehemmet inställning till umgänge är positiv, de anser att det är viktigt för barn att 
behålla en kontakt med sin ursprungsfamilj och de är samarbetar bra med socialtjänsten 
och föräldrar i umgängesfrågor. 
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Vinjett 2 

Isabella är fem år och har varit placerad i två år. Familjehemmet ligger ca tre timmars 
bilresa från föräldrahemmet. 

Socialtjänsten fick kännedom om ärendet genom att barnomsorgen anmälde oro för barn. 
De hade märkt att Isabelle hade ett distanslöst beteende, hon kunde gå till vem som helst. 
Den fysiska kontakten mellan Isabelle och hennes föräldrar verkade vara obefintlig och 
förskolepersonalen upplevde dem som känslokalla, att de behandlade Isabella som en 
”sak”. 

Socialtjänstens utredning visade att Isabella hade språkliga, känslomässiga och motoriska 
utvecklingsförseningar. Föräldrarna ansåg inte att de hade brustit i sitt föräldraansvar och 
detta ledde till ett beslut om vård enligt LVU. 

Isabella verkar ha knutit an på ett bra sätt till familjehemmet och speciellt till 
familjehemsmamman. Isabella söker hennes närhet när hon känner sig ledsen och hon har 
börjat återhämta en del av sina utvecklingsförseningar. 

Vid umgängen har Isabella uppträtt glatt och positivt men varit väldigt trött efteråt. 
Familjehemsmamman har sagt att det tar ett par dagar för Isabella att återhämta sig och 
bli som vanligt. 

Föräldrarna har vid umgänget lekt på ett bra sätt med Isabella, speciellt pappan. 
Mamman har mer avvaktande och försiktig i kontakten. 

Familjehemmet inställning till umgänge är positiv, de anser att det är viktigt för barn att 
behålla en kontakt med sin ursprungsfamilj och de är samarbetar bra med socialtjänsten 
och föräldrar i umgängesfrågor. 

 

Vinjett 3 

Ahmed är 3,5 år gammal och han har varit placerad i fyra månader.  Till sitt nuvarande 
familjehem kom han för en månad sedan. 

Anledningen till placeringen är att det framkommit att mamman troligtvis slagit honom 
vid upprepade tillfällen.  Förskolan och BVC har anmält skador i form av blåmärken och 
ärrbildningar. Mamman har använt skärp och remmar när hon slagit Ahmed, ofta i 
samband med att han gjort något som hon tyckt varit fel. Mamman är dömd för 
misshandel av Ahmed, ett straff som hon har avtjänat. Socialsekreterare som träffat 
mamman har tyckt att hon gjort ett svagbegåvat intryck. 

Ahmed har aldrig haft någon kontakt med sin pappa. 

Under den månad som han varit i familjehemmet har han haft svårt att sova och upplevts 
som otrygg. När familjehemsmamman försöker trösta honom eller vara honom nära så 
skriker och visar att han inte vill det. Han ropar ofta efter sin mamma. 
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Mamman vill träffa sin son så mycket som möjligt och hon anser att han kan komma hem 
till henne omedelbart. Mamman har träffat Ahmed en gång under placeringen. Han sökte 
då hennes kontakt och blev glad när de sågs och ledsen när hon gick. 

De som var med vid umgänget beskriver att mamman hanterade situationen bra. Hon 
väntade in Ahmed och lät honom komma till henne. Hon hade dock svårt att leka med 
honom och verkade lite initiativlös. 

Familjehemmet är beläget ungefär två timmars bilresa från mamman. 
Familjehemsmamman är hemma på heltid.  

Familjehemmet anser att för mycket umgängen med det biologiska nätverket kan vara 
skadligt för barn, att det kan försvåra anknytningen till familjehemmet och att det kan 
skapa en otrygghet hos barnen. Socialtjänsten tycker att det varit svårt att samarbeta med 
familjehemmet i umgängesfrågor, att de inte är så flexibla.  

 

Vinjett 4 

Felicia är fyra år gammal och har varit i familjehemmet i snart tre månader. 

Anledningen till placeringen är förskolan gjorde en anmälan om att Felicia inte verkade få 
sina grundläggande behov tillgodosedda som t.ex. mat och sömn på regelbundna tider. 
Mamman verkar inte heller ha klarat av att sköta Felicias hygien på ett bra sätt. 
Utredningen bekräftade bristerna och mamman samtyckte ej till frivilliga insatser vilket 
ledde till en ansöka om vård enligt LVU. Mamman har diagnosen mild mental retardation. 

Felicias pappa är frånvarande och han är inte vårdnadshavare. 

Under den tiden som Felicia har varit i familjehemmet har hon varit lite distanserad och 
avvaktande. Hon har ätit dåligt och vaknar mycket om nätterna. Hon frågar om var 
hennes mamma är och varför hon inte kan vara med henne. 

När mamman träffat Felicia har Felicia blivit glad och sökt mammans uppmärksamhet. 
Efter umgänget har Felicia gråtit och sagt att hon saknar mamma. 

De som var med vid det umgänge som varit beskriver att mamman hanterade situationen 
bra 

Familjehemmet är beläget cirka 1,5 timmes bilresa från mamman.   

Familjehemmet anser att för mycket umgängen med det biologiska nätverket kan vara 
skadligt för barn, att det kan försvåra anknytningen till familjehemmet och att det kan 
skapa en otrygghet hos barnen. Socialtjänsten tycker att det varit svårt att samarbeta med 
familjehemmet i umgängesfrågor, att de inte är så flexibla.  
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Vinjett 5 

Anders är 11 år gammal och varit placerad sedan han var fem år gammal. De senaste tre 
åren i samma familjehem som är beläget ganska nära där hans föräldrar bor. 

Han omhändertogs av socialtjänsten med anledning av inkomna anmälningar om missbruk 
och försummelse. Anders har under lång tid inte fått sina grundläggande behov 
tillgodosedda, det framkom att det fanns brister gällande hygien, mat och rutiner. Under 
utredningen framkom även att Anders troligtvis utsatts för fysiskt våld i samband med att 
föräldrarna varit berusade. Han har berättat att han fått örfilar och knuffar. Vid något 
tillfälle har pappan kastat en stol mot Anders. Anders har berättat att han aldrig visste när 
pappan skulle slå eller bli arg, han försökte oftast gömma sig när föräldrarna drack. 
Socialtjänsten har kunskap om att båda föräldrarna emellanåt har kontakt med 
kommunens missbruksvård. 

Anders beskrivs som kille med aggressionsproblematik, han har vid ett flertal tillfällen 
slagit elever i klassen och han har vid några tillfällen slagit familjehemsmamman när han 
varit arg. Skolans bedömning är att han får svårt att nå kunskapsmålen. 

Han tycker mest om att vara hemma och han följer med familjehemspappan på allt han 
gör t.ex. motortävlingar och jakt. När familjehemssekreterarna kommer på besök blir han 
orolig och vill veta om han får stanna i familjehemmet. 

Anders har sagt ibland att han vill flytta hem till sina föräldrar och om umgängen blir 
inställda eller att föräldrarna inte hör av sig på överenskommen tid blir han mycket arg 
och ledsen. 

Föräldrarna har missat några umgängen men verkar engagerade och bra vid umgängen. 
Anders säger att de gör mycket roliga saker tillsammans. Anders har berättat att 
föräldrarna bråkat högljutt vid ett tillfälle. 

Familjehemmet inställning till umgänge är positiv, de anser att det är viktigt för barn att 
behålla en kontakt med sin ursprungsfamilj och de är samarbetar bra med socialtjänsten 
och föräldrar i umgängesfrågor. 

 

Vinjett 6 

Lovisa är 12 år gammal och varit placerad i sex år. De sista fem åren i samma 
familjehem.Lovisa omhändertogs omedelbart av socialjour efter det att polisen blivit 
kallad till en lägenhet. I lägenheten fanns Lovisa och hennes föräldrar. Föräldrarna var 
kraftigt berusade och kunde ej ta ansvar för Lovisa. Den efterkommande utredningen 
visade sedan att föräldrarna hade ett gravt missbruk, som de förnekade. Omvårdnaden 
om Lovisa var ej tillräcklig med föräldrabrister i områden som stimulans, säkerhet och 
känslomässig närhet. Hon har under åren ej inte fått sina grundläggande 
omvårdnadsbehov tillgodosedda. 

Lovisa har haft och har svårt att klara av relationer med andra. Hon hamnar ofta i bråk 
med andra barn och vuxna. I skolan har hon koncentrationssvårigheter och har svårt att nå 
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målen. Lovisa tycker om att vara med familjehemsmamman och följer alltid med när hon 
är ute och går med hunden. 

Lovisa pratar inte så mycket om sina föräldrar i familjehemmet men uttrycker en stark vilja 
att träffa dem. Föräldrarna har i stort skött umgängen på ett bra sätt, de kommer och de 
är engagerade och närvarande. Vid några tillfällen har de kommit för sent. 

Familjehemmet inställning till umgänge är positiv, de anser att det är viktigt för barn att 
behålla en kontakt med sin ursprungsfamilj och de är samarbetar bra med socialtjänsten 
och föräldrar i umgängesfrågor. 

 

Vinjett 7 

Melina är 10 år gammal. Hon har bott i familjehemmet i snart ett år, innan var hon 
placerad i ett jourhem under några månader. Familjehemmet ligger inom en timmes 
bilresa från föräldrarna. 

Anledningen till placeringen var att hon upplevt våld mellan föräldrarna. Melina har 
berättat att hon sett mamman bli kastad in i väggar och fått knytnävsslag i ansiktet. 
Mamman har anmält pappan vid flera tillfällen och han har varit dömd för 
kvinnomisshandel i en tidigare relation. Melina omhändertogs när pappan släpptes ur 
häktet. Mamman hade anmält honom för misshandel men återtog sedan anmälan. 
Socialtjänsten bedömde att det fanns ett skyddsbehov för Melina och hon omhändertogs. 
Melina har berättat att hon sett att mamman blivit slagen av pappan. 

Utredningen visade att det förutom våld även fanns andra brister. Melina hade inga 
gränser och regler i hemmet och gjorde lite som hon ville. Hon var ute sent på kvällarna 
och skolan misstänkte att hon hade provat cigaretter och eventuellt alkohol. 

Familjehemmet jobbar mycket med regler och gränser och de tycker att det fungerar bra 
och att det går att resonera med Melina. Familjehemsmamman tycker att hennes relation 
med Melina blir bättre och bättre. 

Under de umgängen som varit har Melina sökt familjehemsmammans närhet och uppträtt 
avvaktande mot föräldrarna.  

Vid umgängen pratar föräldrarna om hur mycket de tycker om Melina. De frågar nästan 
inget om vad hon gör nu eller hur hon har det. 

Familjehemmet anser att för mycket umgängen med det biologiska nätverket kan vara 
skadligt för barn, att det kan försvåra anknytningen till familjehemmet och att det kan 
skapa en otrygghet hos barnen. Socialtjänsten tycker att det varit svårt att samarbeta med 
familjehemmet i umgängesfrågor, att de inte är så flexibla.  
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Vinjett 8 

Kevin är 11 år gammal och har varit placerad i 8 månader. Familjehemmet ligger 1,5 
timme från föräldrahemmet. 

Kevin kom i kontakt med socialtjänsten utifrån en orosanmälan från skolan. Skolan var 
orolig för Kevins beteenden, han var kaxig i skolan och hade hög frånvaro. Utredningen 
kom fram till att Kevin umgicks med äldre killar och att han förmodligen provat alkohol. 
Socialtjänsten ansåg att Kevin befann sig i riskmiljöer. Föräldrarna samarbetade ej i 
utredningen och de ansåg att det inte fanns några bekymmer. Att föräldrarna inte visade 
någon insikt i att de hade ett ansvar för att förändra Kevins beteende, att de ej 
överhuvudtaget ansåg att Kevin hade problem samt att de ej samtyckte till frivilliga 
insatser ledde till en ansökan om LVU. 

Kevin har fortfarande en lite kaxig attityd men både nuvarande skolan och familjehemmet 
tycker att det fungerar bra. Kevin pratar en del med familjehemsmamman om hur han haft 
det hemma och om det är något som bekymrar honom. 

Vid umgängen är Kevin ganska otrevlig mot sina föräldrar, han hälsar inte och han är ofta 
arg på dem. De försöker prata med honom men verkar inte riktigt veta hur de skall göra. 
De har kommit på alla umgängen och önskar mer umgänge. 

Familjehemmet anser att för mycket umgängen med det biologiska nätverket kan vara 
skadligt för barn, att det kan försvåra anknytningen till familjehemmet och att det kan 
skapa en otrygghet hos barnen. Socialtjänsten tycker att det varit svårt att samarbeta med 
familjehemmet i umgängesfrågor, att de inte är så flexibla.  
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Bilaga 3- Intervjumall 

 

Följdfrågor till vinjetterna: 

Om du fick bestämma; 

Vilken omfattning på umgänget? 

- Hur ofta, hur länge 
 

Var skulle umgänget vara? 

- I föräldrahemmet, i familjehemmet, annan plats, varierat 

Vilka skulle vara med under umgänget? 

 

Finns det några särskilda hänsyn att ta? Vad påverkar? 

Hur skulle du beskriva syftet med umgänget? 

- Vad är barnets behov 
- Vad grundar du din bedömning på 

 

När skulle ett umgänge vara direkt olämpligt? 

Vilken roll skulle du ta i ärendet? 

 

Generella frågor 

Hur tänker du om ditt handlingsutrymme? 

Varifrån har du hämtat dina kunskaper om umgängesfrågan? 

 

 

 

 

 

 


