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Abstract 

 

Author: Tina Johnsson & Therese Rosenqvist 

Title: Children as “care givers”, social workers “blind spot” [Translated title] 

Supervisor: Anders Giertz 

Assessor: Paula Wahlgren 

 

This paper aims to describe the social workers relationship / contact to the foster parents' own 

children in a foster home. The aim is also to understand a social workers perspective on foster 

parents' own children in the foster home. We wanted to find out how social workers 

relationship/contact to the foster parents own children looks like, which has shown to differ 

between municipality to municipality. The study has shown that the perspective on the own 

children in the family, differs from municipality to municipality and that the own children’s 

meaning for the foster home as a social contribution, has a varied meaning amongst social 

workers. Based on several theories and concepts we have analyzed our result we got from the 

interviews, we found out that social workers looks at and works differently with foster parents 

own children. We found out that social workers perspective on foster parent’s own children is, 

that they are a very important resource and they participate in the fostering of the foster child. 

It also became clear in our result that a paradox appears in social workers work when 

although they don’t have any regulated documents on how to work with the foster parent’s 

own children, they still experience that they are restricted in their work by the organization 

they work under.  
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Förord 
 

Den här uppsatsen har gett oss kunskap och en beskrivning om socialsekreterares 

relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem. Vi har även fått en 

förståelse för hur de egna barnen uppfattas av socialsekreterarna och vilken betydelse de egna 

barnen har i familjehemmet. Under uppsatsens gång har vi stött på både upp och nedgångar 

allt ifrån svårt att få intervjuer till att sitta och skratta åt våra egna brister som författare. Det 

har varit svett och tårar men vi är otroligt stolta över att vi tagit oss igenom processen. Vi vill 

ge ett stort tack till vår handledare Anders Giertz som har stått ut med oss och funnits där.  

Även ett väldigt stort tack till alla intervjupersoner som deltagit i vår uppsats, utan er hade det 

här arbetet inte varit möjligt!   

 

Ett stort tack till familjer och pojkvän som funnits där för oss genom den här tiden. Ett litet 

extra tack till våra katter som bara funnits där i tystnad när det varit tungt.  

 

Ett stort tack till oss själva, som har genomfört det här tillsammans! 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

I Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 5 kap, 1§, 1p första stycket står det att socialnämnden 

ska igenom sitt arbete se till att barn och unga lever i trygga och goda förhållanden. De barn 

som inte kan bo hemma i sin egen familj kan komma att få bo i ett familjehem. Aronsson, 

Aronsson och Klawatch (2015) definierar familjehem som ett hem som tar emot barn och 

unga under en kortare eller längre tid som behöver bo hos en annan familj. Anledningen till 

att ett barn kan behöva placeras i ett familjehem är för att det till exempel finns brister i 

omsorgen i barnets egen familj. Placering av barnet eller den unga görs oftast av 

socialtjänsten (Aronsson, Aronsson & Klawatch, 2015).  

 

Monica Nordenfors (2006) skriver att familjehemsföräldrarna och socialsekreterare har 

medvetna/omedvetna förväntningar på att de egna barnen ska hjälpa till med det placerade 

barnet. De egna barnen anses vara en del av familjehemmet som insats för att ge det placerade 

barnet en god omsorg och uppfostran. Personal inom socialtjänsten menar dock att de egna 

barnen ska vara ansvarsbefriade i ett familjehem men att de inte är det i praktiken 

(Nordenfors, 2006 s. 195). De egna barnen har till viss del uttryckt att de fått ta ett för stort 

ansvar för det placerade barnet och att tillvaron ibland känts kaotisk (Nordenfors, 2006 s. 

201). Det ansvaret som Nordenfors (2006) menar att de egna barnen har i ett familjehem kan 

ses som att de hamnar i rollen som ”omsorgsgivare” till det placerade barnet. Nordenfors 

(2006, ss. 45-46, 195) menar att rollen som ”omsorgsgivare” är en roll som de egna barnen 

inte borde tilldelas för att barn är för omogna för att förstå moraliska dilemman och borde 

därför inte ha ett ansvar för det placerade barnet. De egna barnen känner att den roll som de 

har kan ibland upplevas vara ett för stort ansvar för dem att ta (Nordenfors, 2006). Tidigare 

forskning visar även att när de egna barnen får ansvaret som följer med rollen som 

”omsorgsgivare” kan de uppleva att deras liv blir mer stressfyllt och att de inte får tillräckligt 

med egen tid att vara själv (jmf. Younes & Harp, 2007).  

 

I arbetet med ett familjehem bör socialsekreterare följa Socialstyrelsens författningssamling 

kring föreskrifter och allmänna råd angående ”Socialnämndens ansvar för barn och unga i 

familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende” i SOSFS 2012:11 (S) Föreskrifter och 

allmänna råd. I de allmänna råden och föreskrifterna ges direktiv för hur socialsekreterare bör 
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jobba och samarbeta med familjehemsföräldrarna och det placerade barnet. Det finns dock en 

avsaknad av riktlinjer kring hur relationen/kontakten mellan socialsekreterare och 

familjehemsföräldrarnas egna barn bör se ut, det problemet benämns som den “blinda 

fläcken” i den här uppsatsen. Det blir otydligt hur socialsekreterare bör arbeta med de egna 

barnen på grund av den ”blinda fläcken” och det kan bli svårt för socialsekreterare att följa 

föreskrifterna och de allmänna råden i sitt arbete med dem, då de inte innefattar några råd för 

hur de bör arbeta. I en socialsekreterares arbete är det viktigt att se varje barn som en egen 

individ och det bör finnas en medvetenhet och en likvärdighet oavsett ålder och kön (SOU 

2000:77:12). Forskning visar på att de egna barnen kan ha ett lika stort ansvar för det 

placerade barnet som familjehemsföräldrarna (jmf. Nordenfors, 2006). De kan ha ett lika stort 

ansvar genom att de påverkar det placerade barnets utveckling i en liknande hög grad som 

familjehemsföräldrarna kan göra (jmf. Nordenfors, 2006). De egna barnen kan även anses 

vara lika viktiga då deras ansvar för omsorg och uppfostran för det placerade barnet många 

gånger kan sträcka sig till samma nivå som familjehemsföräldrarnas (jmf. Nordenfors, 2006). 

 

Det kan bli problematiskt att det inte finns några direktiv för hur socialsekreterare ska arbeta 

med de egna barnen då utifrån tidigare forskning (jmf. Nordenfors, 2006; Younes & Harp, 

2007) kan de anses vara en lika viktig del av familjehemmet som både familjehemsföräldrarna 

och det placerade barnet. Frågan blir här varför det inte finns föreskrifter för hur 

socialsekreterare bör arbeta med de egna barnen när de kan anses vara en lika viktig del? Det 

förefaller att Socialstyrelsen inte uppmärksammat de egna barnens betydelse då de inte 

utfärdat några direktiv för hur arbetet med dem bör se ut, utan enbart förutsätter att allt ska 

fungera harmoniskt i familjehemmet. Det behöver däremot inte vara självklart att riktlinjer 

alltid är önskvärt och att det leder till ett bättre praktiskt genomförande. Dock blir det 

intressant att undersöka hur socialsekreterare faktiskt arbetar med de egna barnen då den här 

kunskapen skulle kunna bli värdefull i en diskussion om riktlinjer skulle vara önskvärt i deras 

arbete.  

 

Det vi vill med den här uppsatsen är att undersöka relationen mellan socialsekreterare och de 

egna barnen då rollen som ”omsorgsgivare” kan innebära ett minskat välmående hos de egna 

barnen i form av att de upplever stress, kaos och ett för stort ansvar(jmf. Nordenfors, 2006; 

Younes & Harp, 2007). Vi vill även försöka fylla den kunskapslucka som finns i form av den 

”blinda fläcken” då de egna barnen anses vara en viktig del i familjehemmet men att de inte 

förekommer i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att beskriva socialsekreterares relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn 

i ett familjehem och att förstå socialsekreterares perspektiv på familjehemsföräldrarnas egna 

barn i familjehemmet.  

 

 Hur ser socialsekreterare på familjehemsföräldrarnas egna barns roll i familjehemmet? 

 Hur ser stödet ut till familjehemsföräldrarnas egna barn? 

 Vilka erfarenheter har socialsekreterare av eventuella problem som kan uppstå för 

familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss endast till familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem. 

I Socialstyrelsens författningssamling kring föreskrifter och allmänna råd angående 

”Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller 

boende” i SOSFS 2012:11, finns det riktlinjer för hur socialsekreterares kontakt och arbete 

med familjehemsföräldrarna och det placerade barnet bör utformas. Då det inte finns några 

utförda dokument/riktlinjer för hur socialsekreterare bör arbeta med familjehemsföräldrarnas 

egna barn, ledde det till att vi med den här uppsatsen vill beskriva hur den 

relationen/kontakten kan se ut. Vi valde att avgränsa oss till att enbart intervjua 

socialsekreterare som arbetade med familjehem då det är familjehem och 

familjehemsföräldrarnas egna barn i hemmet som var uppsatsens ämne.    

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. I första kapitlet presenteras en inledningsdel som 

innehåller uppsatsens ämne utifrån bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, 

avgränsning och disposition. Andra kapitlet är kunskapsläget där läsaren får en inblick i 

familjehemshistorik och tidigare forskning som berör uppsatsens ämne. Det tredje kapitlet 

beskriver uppsatsens utgångspunkter, teorier samt begrepp som berör uppsatsen och som i 

analysdelen kommer att kopplas samman med resultatet. Vidare i fjärde kapitlet introduceras 

läsaren i uppsatsens förförståelse, metodval, urval, tillvägagångssätt, mötet med 

intervjupersonerna, analysmetod samt en diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet. 

Kapitel fem består av de etiska överväganden som gjorts inför och under uppsatsens gång. 
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Kapitel sex är sammanställningen av resultatet och analys. Där får läsarna ta del av 

intervjumaterialet som presenteras utifrån valda teman samt en analys av resultatet med hjälp 

av tidigare forskning och teori. Där får läsaren en förståelse för resultatet i uppsatsen på ett 

djupare plan. Sjunde kapitlet är en avslutande diskussion där det förs en reflektion och 

problematisering av de centrala delar som framkommit ifrån resultatet och analysen.  
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2. Kunskapsläget 

Kunskapsläget är uppdelat på tre avsnitt där det första ger en presentation av en historisk 

bakgrund till hur familjehem har sett ut och förändrats från 1800-talet fram till tidigt 1990-tal. 

I de två resterande avsnitten belyses den tidigare forskning vi valt att utgå ifrån i uppsatsen, 

där den ena handlar om hur familjehem upplevs av olika aktörer och den andra hur kontakten 

med sociala myndigheter sett ut för familjehem.      

 

2.1 Familjehem historik 

Historik om familjehem sträcker sig bakåt till 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det fanns ett 

vetenskapligt intresse för barn inom medicin och pedagogik i slutet av 1800-talet och kom 

senare att utvecklas till ett intresse för även barns utveckling inom det psykologiska 

ämnesområdet. Det vetenskapliga intresset för barn berörde mestadels frågor som till exempel 

barns överlevnad, hälsa, sjukdom, begåvning, näring, hygien, mognad, inlärning och 

utveckling. Mot slutet av 1900-talet ökade intresset för barnets situation och även barnets 

familj och en vilja att synliggöra barns villkor växte i samhället. Förändringar kring barns 

villkor och hur uppfostran av barn skulle göras skedde under 1900-talets tre första decennier 

inom socialpolitiken. Samhället skulle då ta större ansvar för barns uppväxt och synen på 

uppfostran kom att handla allt mer om kompetens hos föräldrarna. Föräldrar skulle inte utgå 

ifrån sig själva eller från traditioner när de uppfostrade, utan det krävdes kunskaper för att 

uppfostra. Den kunskapen ansågs främst finnas hos barnavårdsnämnden, läkarna och 

institutionerna. När föräldrar inte ansågs vara lämpliga att uppfostra sitt barn ledde det till att 

barnet placerades i en annan vårdform. (Bergman, 2011) 

 

Fosterhem (familjehem) blev en vårdform som skiljde sig från andra länder i världen. 

Frankrike, Indien och USA är länder som har en lång tradition till att placera barn i privata 

familjer när de egna föräldrarna av någon anledning inte själva kunnat ta hand om dem. 

Argentina och Kina är dock länder som nyligen har börjat med placeringsformen och har 

ingen lång tradition av familjehem. I de skandinaviska länderna har det funnits en lagstiftning 

av fosterhemsplaceringar under en längre tid, dock har fosterhemsplaceringarna sett olika ut i 

varje land. På Island och Norge har familjehem haft en stark ställning till placeringar enda 

sedan början av 1900-talet, medan i Finland och Danmark har institutionsvården haft större 

ställning som vårdform. I Sverige var det främst institutionsvården som var aktuell för barn 
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som inte längre kunde bo kvar i det egna hemmet, vilket varade fram till de första decennierna 

av 1900-talet. I början av 1940-talet började Sverige gå från institutionsvård som vårdform 

och en expedition av familjehem som vårdform växte fram (Bergman, 2011).  

 

Familjehemsplaceringar av barn som av olika anledningar inte kunde bo kvar i det egna 

hemmet har också haft olika bakgrund genom historien. Omsorgen av barnen blev en 

samhällelig angelägenhet i situationer då barnet blivit föräldralös, övergiven eller om 

föräldrarna varit sjuka. Bakgrunden kunde även vara utav socioekonomisk aspekt, då 

föräldern (ofta ensamstående mödrar) hade svårt att kombinera både försörjning och omsorg 

av barnet. Historiken visar att de familjer vars barn som hade placerats i ett familjehem eller 

på barnavårdsinstitution hade i regel mer socialt och ekonomiskt utsatta positioner i samhället 

än befolkningen i övrigt. Vanligtvis brukade familjehemmen ligga placerade på landsbygden 

långt bort från storstäderna, för att landsbygden ansågs ha en positiv inverkan på de placerade 

barnen. Landsbygden ansågs vara bättre att vistas på för det var ett “enklare” och mer 

“naturligt” liv för barnen där än i storstäderna. Fokusen var att barnen skulle lära sig hantverk, 

att hålla i ett hushåll och lantbruk för att sedan när de lämnade familjehemmet kunna 

utvecklas till självständiga människor. En man och en kvinna var förebilden för att vara 

familjehem men det förekom även att ensamstående kvinnor blev godkända.  Dokumentation 

om familjehemsplaceringar visar även att det förekom utredningar av familjehem som 

upprättades av den rådande barnavårdsnämnden. Det förekom krav på hur familjehem skulle 

skötas och vilken nivå vården av de placerade barnen skulle ha. (Bergman, 2011) 

 

Senare gjorda undersökningar kring familjehem visar hur synsättet på familjehem och 

placering av barn i familjehem har förändrats från tidiga 1900-tal till 1970-talet. Från och med 

1970-talet blev synsättet mer “problematiserande” än “funktionellt” som det varit tidigare. 

Familjehem som verksamhet uppfattades inte längre som enbart funktionsduglig utan även de 

negativa aspekterna och konsekvenserna med placeringar uppmärksammades. Bergman 

(2011) beskriver hur samhället började lyfta fram hur de placerade barnen kände, tänkte och 

upplevde sina situationer av att vara i ett familjehem mer än vad som gjorts tidigare. Det 

lyftes fram saker kring bland annat hur de placerade barnen som inte hade någon kontakt med 

sina biologiska föräldrar kände sig övergivna, avvisade, utstötta samt att många hade känslor 

av oro och förvirring i förhållande till sin uppväxtsituation. Efter 1970-talet utvecklades det 

till att samhället fokuserade mer kring familjehem som helhet och vilka enheter som ingick i 

den som verksamhet. Fokus började härmed även läggas på de biologiska föräldrarna till det 
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placerade barnet, det placerade barnet, fosterföräldrarna samt på de sociala 

myndighetspersoner som kommer i kontakt med familjen. Under 1970-talet började det även 

göras studier av familjehem samt vad den kunde betyda och hur den kunde påverka det 

placerade barnet. Studierna belyste det placerade barnets anpassnings- och 

anknytningsprocess till familjehemmet och familjehemsföräldrarna. Studierna belyste även 

faktorer som till exempel social situation, hälsa, relationer, välbefinnande och livskvalitet i 

samband med familjehem (Bergman, 2011). 

 

Avslutningsvis kan man se att det har skett en förändring kring familjehem och placeringar av 

barn över tid. Myndigheters synvinkel på orsaker till placering handlar numera vanligen om 

missbruksproblem, olämpliga eller oförmögna föräldrar, övergivna och utstötta barn, barn 

som är utsatta för misshandel eller övergrepp och om problem som handlar om barnets eget 

beteende som kan vara till grund för placering. (Bergman, 2011)     

 

2.2 Föräldrarnas och barnens upplevelser 

Under det här temat ingår det en avhandling skriven av Nordenfors (2006)  samt två 

vetenskapliga artiklar där en artikel är skriven av Höjer (2004) och en av Younes och Harp 

(2007).  

 

När ett barn placeras i ett familjehem påverkas alla medlemmarna i familjen genom att 

strukturen och relationerna kan komma att förändras. Både föräldrarnas och barnens vardag 

förändras när man blir ett familjehem, vilket gör att alla parter påverkas och måste anpassa sig 

till den nya situationen som är i familjen. Nordenfors (2006) menar att när man blir 

familjehem skapas det nya situationer i familjen som kan kännas omvälvande för alla parter. 

Nordenfors (2006)  har i sin avhandling gjort en studie på hur biologiska barn har upplevt hur 

det är att vara ett familjehem och att få växa upp med ett placerat barn. I det som barnen 

beskriver framkommer det att de har upplevt både negativa och positiva sidor av att vara 

familjehem. Nordenfors (2006, s. 122) skriver också att en del av de egna barnen beskrev det 

placerade barnet i termer av kärleksfullhet och omsorg. Några barn beskrev att de hade en 

längtan efter ett syskon och såg ofta det placerade barnet som ett “vanligt” eller “riktigt” 

syskon. Samtidigt visade Nordenfors (2006) studie på att många av de egna barn som deltog i 

studien kände att de fick förlorad tid med sina föräldrar, då fosterbarnet tog mycket tid och 
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energi från föräldrarna. Younes och Harp(2007, s. 16) har gjort en liknande studie och fick 

liknande svar:  

  

“Every child interviewed also shared some negatives outcomes of fostering, including lack of 

parental attention, financial strain on the family, "a lot of stress," and "not as much time alone.” 

 

I den här studien som Younes och Harp (2007) har gjort visar det också på att de egna barnen 

känner att de får mindre tid med sina föräldrar och vilka negativa erfarenheter de har av att 

vara familjehem. Det som Nordenfors (2006) och Younes och Harp (2007) tar upp om att de 

egna barnen känner en förlorad tid med sina föräldrar kan också styrkas med det Höjer (2004) 

tar upp i sin studie. Höjer (2004) beskriver att familjehemsföräldrarna upplevde att det 

placerade barnet tog mycket av deras tid för fostran och deras uppmärksamhet, vilket ledde 

till att deras egna barn inte fick lika mycket tid med dem. Höjer (2004, s.7) skriver: 

 

 “In statements from interviews it became obvious that foster carers’ children took a lot of

  responsibility for their younger foster siblings. Several of the carers said that their children

  were a great help to them in performing their fostering task.” 

 

I citatet ovan ger Höjer (2004) ett exempel på hur familjehemsföräldrarnas egna barn är en 

viktig del i familjehemmet och att de hjälper till med omsorgen och uppfostrandet till det 

placerade barnet. Höjer (2004) skriver även att familjehemsföräldrarna trodde att deras barn 

fått en ökad förståelse och empati för andra människors livssituationer genom att vara ett 

familjehem och såg det som en “lektion” att deras egna barn fick upp ögonen för andras 

behov. Det som Höjer (2004) beskriver om att de biologiska barnen tar ett ansvar i familjen 

för det placerade barnet kan också konstateras genom Younes och Harps (2007, ss.11-14) 

artikel, som beskriver att familjehemsföräldrarna har förväntningar på att sina egna barn ska 

vara mera omsorgsgivande, mera tillgivna, bra förebilder, mera förstående samt tålmodiga och 

visa hur en “normal” familj kan se ut. Barnen förklarade att de själva blev mera 

omsorgsgivande, tillgivna, de ville hjälpa till med det placerade barnet och tog ett större 

ansvar hemma vilket också familjehemsföräldrarna hade sett (Younes & Harp, 2007).  

 

Nordenfors (2006, s.195) beskriver liknande exempel i sin avhandling att både 

familjehemsföräldrarna och socialsekreterare har omedvetna/medvetna förväntningar på att 

deras egna barn ska hjälpa till med omsorgen och uppfostran till det placerade barnet, som till 
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exempel att hjälpa till med läxor. Nordenfors (2006) och Younes och Harp (2007) har utgått 

ifrån barnens upplevelser där Nordenfors (2006, s.163) skriver:  

 

 ”Flera beskriver sitt deltagande i omsorgen om fostersyskonen och några hur de agerar för att 

 inte belasta sina föräldrar ett alltför stort ansvar. I förhållande till socialtjänsten antyder däremot 

 flera en konformitet med föreställningen om barns underlägsna position visavi vuxna. Här 

 betonas att barn inte ska ta ett alltför stort ansvar.” 

 

I citatet ovan beskriver Nordenfors (2006) hur de biologiska barnen själva har beskrivit att de 

deltagit i att hjälpa till med omsorgen till det placerade barnet. Personal inom socialtjänsten 

menar att barn inte ska ta ett för stort ansvar men att både föräldrar och socialsekreterare har 

omedvetna/medvetna föreställningar om att de biologiska barnen ska hjälpa till med det 

placerade barnet (Nordenfors, 2006).  

 

2.3 Stödet till familjehemsföräldrarna 

Tidigare forskning som ingår i det här temat är tre artiklar som är skrivna av Gilbertson och 

Barber (2003), Brown, Rodgers och Anderson (2014) och Hedin, Höjer och Brunnberg 

(2012). Artiklarna belyser familjehem som insats, relationens betydelse mellan 

familjehemsföräldrarna och det placerade barnets biologiska föräldrar samt även 

familjehemsföräldrarnas behov av stöd från socialsekreterare när det kommer till placering av 

ett barn eller en ungdom i familjen.  

 

Författarna till artiklarna tar upp i sina analyser hur viktigt det kan vara att 

familjehemsföräldrarna ges stöd och instruktioner kring hur de ska behandla och arbeta 

tillsammans med det placerade barnet i familjen. De tar även upp hur de ska arbeta med 

barnets biologiska föräldrar för att placeringen ska upplevas som positiv av alla parter i 

familjehemmet. De menar också att kontakten mellan socialsekreterare och 

familjehemsföräldrarna kan ha stor inverkan på hur familjedynamiken och hur placeringens 

utfall kommer att se ut. Gilbertson and Barber (2003, s. 330) menar att en placering kan 

antingen bli lyckad eller misslyckad beroende på vilket stöd föräldrarna får av 

socialsekreteraren. Gilbertson och Barbers (2003) studie visar att de föräldrar som fick 

genomgående stöd och rådgivning med socialsekreterare, i större utsträckning hade en lyckad 

placering av det placerade barnet och i högre grad inte avbröt placeringen. När föräldrarna i 
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ett familjehem får genomgående stöd, professionell handledning, får ta del i placeringens 

planering och ges en god förberedelse inför placering blir det mer sannolikt att placeringen 

kommer ge ett positivt utfall (Gilbertson & Barber, 2003 s. 330).   

 

Stödet till föräldrarna blir en avgörande faktor för placeringens utfall enligt Gilbertson och 

Barber (2003, s 330), vilket Brown, Rodgers och Anderson (2014) även tar upp i sin artikel. 

Brown, Rodgers och Anderson (2014) skriver att familjehemsföräldrarna kan ges stöd genom 

att tilldelas en resursarbetare. En resursarbetares kontakt med föräldrarna innebär bland annat 

att övervaka placeringens gång, underlätta kommunikationen mellan de olika parterna, stödja 

medlemmarna i familjehemmet och försöka i största grad öka ett lagarbete mellan 

familjehemsföräldrarna och det placerade barnets biologiska föräldrar (Brown, Rodgers & 

Anderson, 2014 s. 1551). Hedin, Höjer och Brunnberg (2012) tar även upp att kontakten 

mellan familjehemsföräldrarna och det placerade barnets biologiska föräldrar är viktig. De 

menar att för att få en god placering och en bra dynamik inom familjen, kan det vara 

nödvändigt att kontakten mellan föräldrarna finns. Hedin, Höjer och Brunnberg skriver (2012, 

s. 617) 

 

 “In short, the main constituent elements of good quality foster care seem to be foster youth

  participating …… and supportive relations between foster parents and birth parents.”  

 

När det finns en god relation mellan familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna till 

det placerade barnet, ges det en möjlighet till det placerade barnet att kunna växa som 

människa och att kunna utveckla sin identitet som individ (Hedin, Höjer & Brunnberg, 

2012).   

 

Sammantaget kan man se genom artiklarna i det här temat att en kontakt mellan 

familjehemsföräldrarna och socialsekreterare till familjehemmet kan ha stor inverkan på 

placeringens utfall och hur relationerna inom familjen kan komma att se ut. Å ena sidan är 

även relationen mellan det placerade barnet och familjehemsföräldrarnas egna barn att beakta 

för en god placering. För att det placerade barnet ska uppleva trygghet och få en känsla av en 

tillhörighet till familjen är det av vikt att de biologiska barnen i familjehemmet skapar en god 

relation till det placerade barnet (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012). Om socialsekreterare ger 

stöd till familjehemsföräldrarna under hela placeringsprocessen blir det mer sannolikt att 

föräldrarna blir mer motiverade till att fortsätta arbeta med det placerade barnet och komma 
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fram till bra lösningar för att det ska fungera för alla parter i familjehemmet (Gilbertson & 

Barber, 2003 s. 335). Stödet till familjehemsföräldrarna kan ske genom samtal, rådgivning, 

handledning, instruktioner kring fostran och genom hjälp till kommunikation till det placerade 

barnets biologiska föräldrar (Gilbertson & Barber, 2003).  

 

Den tidigare forskning som redovisas i ovanstående teman belyser familjehemmets aspekter 

kring relationen mellan familjehemföräldrarna och socialsekreterare. Det tas upp vilka 

insatser föräldrarna bör ges men inte vad som kan göras för de egna barnen av 

socialsekreterare, vilket är det vi menar i den här uppsatsen är den “blinda fläcken”. Den 

tidigare forskningen belyser även hur de egna barnen i familjehemmet blir omedvetet givna 

rollen som “omsorgsgivare” för det placerade barnet i hemmet. Forskningen visar även att 

föräldrarna genom sina förväntningar placerar in sina egna barn i en “omsorgsgivande” 

position, där de förväntas att hjälpa till med omsorgen och uppfostran av det placerade barnet.  
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3. Teori 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Som ett första avsnitt för 

teoridelen presenteras vilken vetenskapligteoretisk ansats som uppsatsen har, vilket är den 

humanvetenskapliga ansatsen (hermeneutik). Efter det presenteras en av teorierna vilket är 

street-level bureaucracy theory. Där efter kommer begreppet handlingsutrymme tas upp för att 

få en bild av socialarbetares relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn. 

Nätverksteori kommer även att presenteras och till sist kommer en motivering av teorier och 

begrepp att diskuteras. 

 

3.1 Humanvetenskapligt perspektiv 

Uppsatsen utgår ifrån en humanvetenskaplig ansats främst inom hermeneutiken för att få en 

förståelse och ökade kunskaper om hur relationen mellan socialsekreterare och 

familjehemsföräldrarnas egna barn ser ut. Magdalene Thomassen (2007, ss. 178-182,188) 

skriver att hermeneutiken är en metod som används inom humanvetenskapen för att 

undersöka den mänskliga kontexten. Thomassen (2007.ss.178-182,188) förklarar att 

hermeneutiken vill studera människan som ett subjekt som har en förmåga att reflektera över 

sig själv, för att kunna få en förståelse av hur den mänskliga världen kan fungera och inte 

enbart studera det objektiva i den sociala kontexten (Thomassen, 2007.ss.178-182,188). Vi 

ville igenom de individuella intervjuerna beskriva och få en inblick av hur socialsekreterares 

relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn såg ut och få en förståelse för 

socialsekreterares perspektiv på de egna barnen i ett familjehem. Intervjupersonerna fick en 

möjlighet att genom intervjuerna dela med sig av sina upplevelser samt erfarenheter inom 

området och hur de själva personligen såg på det. Eftersom att vi valde att utgå ifrån 

intervjuer med inriktning på socialsekreterares erfarenheter och upplevelser, hamnade vi inom 

den hermeneutiska ansatsen för att hermeneutiken vill få en förståelse av människans egna 

erfarenheter och upplevelser. 

 

3.2 Street-level bureaucracy theory 

Vi har valt att utgå ifrån Michael Lipskys teori om street-level bureaucracy som är en form av 

organisationsteori. Lipskys (1980) street-level bureaucracy är en typisk modell för hur den 

offentliga sektorns organisation kan vara uppbyggd. De myndigheter som Lipsky (1980, s.3-

4) menar har en typisk street-level bureaucracy organisation är till exempel socialtjänsten, 
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lärare och polisen. För att ingå i hans street-level bureaucracy krävs det en direkt kontakt med 

medborgarna i arbetet. Lipsky (1980, ss.14-15) beskriver att de människor som arbetar inom 

de här typerna av organisationer benämns som bureaucrat (byråkrat), vilka har tillgång till ett 

stort handlingsutrymme inom verksamheten. Byråkrater har även tillgång till resurser som gör 

att de har en stor makt och att den position som de har kräver handlingsutrymme i 

organisationen. Lipsky (1980) beskriver att anledningen till att en byråkrat har ett stort 

handlingsutrymme är för att de ofta jobbar med komplicerade situationer, som till exempel att 

en polisman inte kan bära runt på instruktioner för hur hen ska interagera med befolkningen i 

samhället (Lipsky, 1980,s.15). Han menar att en polis i det här fallet måste ha fått med sig 

kunskaper sedan tidigare och måste själv läsa av situationen för hur hen ska agera i specifika 

situationer för det är inget som kan styras upp av direkta instruktioner. Organisationen är 

oftast målstyrd och har ramlagar som regleras för att kunna ge byråkrater en 

tolkningsmöjlighet i mötet med medborgare, det vill säga att de som jobbar inom 

organisationen måste anpassa sig efter dess lagar och regler (Lipsky, 1980 ss.14-15).  

 

Lipsky beskriver vidare att de som jobbar inom street-level bureaucracy har en komplex 

arbetssituation för att de är verksamma inom en människobehandlande organisation. De målen 

som verksamheten också satt upp är ofta otydliga och kan vara svåra att uppnå. Han diskuterar 

vidare att de anställda kan hamna i lojalitetskonflikter mellan politik och klienter för att 

klientens önskemål inte alltid kan genomföras då det inte ingår i verksamhetens mål. 

Samtidigt menar han att när byråkrater hamnar i den här lojalitetskonflikten kan deras 

handlingsutrymme ändå ge en möjlighet för den anställde att agera på det sättet som hen 

finner mest lämpligt. Lipsky (1980. ss 29-32) menar även att byråkrater som arbetar inom den 

här typen av organisationer ofta har en problematik av tidsbrist, hög arbetsbörda och 

otillräckligt med personalresurser. Han menar att byråkrater ofta upplever att de inte kan göra 

ett tillräckligt bra jobb på grund av de här bristerna i organisationens resurser. Ju större 

utrymme verksamhetsmålen ger ju mer frihet har byråkrater att själva definiera termer av god 

kvalitet, god hälsa och vad jämlikhet innebär (Lipsky, 1980).  
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3.3  Handlingsutrymme 

Vi ville också använda begrepp som beskriver vilken relation socialsekreterare kan inta mot 

sina klienter. Kerstin Svensson, Eva Johnsson och Leili Laanemets (2008. ss.16-17) skriver att 

socialarbetares handlingsutrymme anses vara stort och formas av organisationens ramar och 

regler (jmf. Lipsky, 1980). Både Lipsky (1980) och Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) menar att socialarbetare har en stor frihet i sitt handlingsutrymme, men att 

socialarbetare måste ta ansvar över hur de jobbar och kunna hantera det gentemot både 

organisationen och sina klienter. 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver att ha en relation till en klient behöver inte 

betyda att den ska vara emotionellt laddad. Det kan nämligen vara en neutral relation som kan 

påverkas av både negativa och positiva emotionella laddningar. Relation betyder att man 

förhåller sig i ett samspel vilket sker mellan klient och socialarbetare, där de påverkas av 

andra människor och omvärlden. Relationen påverkas alltså av de sammanhang som skapas 

och ges förutsättningar därefter. När en relation mellan klient och socialarbetare uppkommer 

är den oftast formad av att personerna är beroende av varandra, för att upprätthålla sina roller. 

Socialarbetare behöver klienter för att kunna vara just socialarbetare annars skulle inte 

yrkesrollen vara möjlig. Klient och socialarbetare står i en relativt viktig relation där de 

förhåller sig till varandra och om det är en kontinuerlig kontakt kan relationen bli 

känslomässig för bägge parter.   

 

Det finns olika typer av relationer som socialarbetare kan inta i sin professionella roll mot sina 

klienter. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver fyra olika relationer som en 

socialarbetare kan ha i sitt yrke. Den första relationen är omsorgsrelationen. 

Omsorgsrelationen etableras framför allt i ett processinriktat socialt arbete där man har 

återkommande kontakt med klienter. Ibland förekommer det att klienten inte vill ha kontakt 

men där socialarbetaren med eller utan lagstöd driver fram en relation. Omsorgsrelationen har 

två typer av relationer, där den symmetriska relationen bygger på att man har omsorg om 

varandra. Den andra relationen är den asymmetriska relationen där omsorgen har sin grund i 

att hjälpa en person och där socialarbetaren har möjlighet att hjälpa. Oftast är den 

hjälpbehövande i underläge och i en beroendeställning till den som ger hjälpen. Den andra 

relationen är servicerelationen som innebär att det överförs resurser mellan socialarbetare och 

klient, den här relationen är mindre känsloladdad. Här är det inte säkert att det sker ett 
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personligt möte. Därför anses den här relationen hänföras till byråkratiidealet, där en 

medborgare behöver resurser och tjänstemannen prövar om medborgaren (klienten) har rätt 

till resurser.  

 

Den tredje relationen, stödrelationen befinner sig mellan omsorgsrelationen och 

servicerelationen där den har ett inslag från bägge. Stödrelationen bygger på att 

socialarbetaren har en ambition att hjälpa en klient som är i behov av stöd. Den här relationen 

kan utgå från klientens behov av både administrativa beslut och personliga samtal. Den här 

typen av relation ses framförallt i kuratorsyrket. Samtalet är en stor del av den här relationen 

för att ge stöttning och stöd till klienten. Som stödjare ser man klienten som en enskild individ 

med historia, ett nu och framtidsplaner. Den sista är behandlingsrelationen som innebär att 

socialarbetaren är experten och klienten har på ett eller annat sätt sökt sig till behandling. Den 

här relationen är en del av behandlingsidealet och det är metoden som är i fokus, där det är 

socialarbetaren som behärskar metoden. Den här relationen kan upplevas som opersonlig på 

grund av att det är metoden som står i centrum. (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) 

 

3.4 Nätverksteori 

Nätverksteori ingår i systemteorin som innebär att alla människor är en del av världen som 

helhet.  Systemteorin används för att beskriva och förstå relationer i ett nätverk, hur alla de 

olika delarna påverkas/påverkar varandra i en ständig process. I systemteorin ingår varje 

människa i olika system som alla i sin tur påverkar och påverkas av varandra. Exempel på 

olika system som varje människa ingår i är till exempel familjen, släkten, vänskapsgruppen, 

skolan och arbetsplatsen. Nätverksteorin vill förstå hur alla olika system fungerar och hur det 

kan påverka varje människas situation. Socialarbetare kan använda sig av nätverksteori för att 

se hur hela klientens sociala nätverk ser ut det vill säga familjen, arbetsplatsen eller släkten. 

Socialarbetare gör det här för att kunna hitta möjliga resurser i klientens nätverk som skulle 

kunna underlätta hens situation. För att kunna förstå klientens sociala nätverk ställer sig 

socialarbetare frågor som till exempel vilka viktiga personer finns runtom klienten, vilka fler 

människor känner hen till som befinner sig i samma situation, vilka kan hen prata med eller få 

hjälp av, finns det konflikter mellan andra viktiga personer som kan påverka hen och den 

situation hen befinner sig i.(Elf & Garphult, 2003 ss. 66-67,71-72)  
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3.5 Motivering av teori och begrepp 

Street-level bureaucracy theory blev relevant för att den bidrog till att förstå hur 

organisationen kunde påverka socialsekreterares arbete med familjehemsföräldrarnas egna 

barn i familjehemmet. Handlingsutrymme blev relevant för att beskriva hur socialsekreterares 

erfarenheter och upplevelser kunde se ut kring hur de jobbade med relationen/kontakten till 

familjehemsföräldrarnas egna barn. Handlingsutrymme blev även relevant för att den 

innehåller begrepp om olika relationer som socialsekreterare skulle kunna inta mot de egna 

barnen i familjehemmet. Anledningen till att vi har valt att inte enbart utgå ifrån Lipskys 

(1980) teori är för att han inte tog upp något om de olika relationsrollerna som 

socialsekreterare skulle kunna inta, vilket handlingsutrymme gör och som vi ansåg var till 

fördel av analyseringen av vårt resultat. Vi var medvetna om att de relationer som Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) tog upp, beskriver hur socialarbetares relation kunde se ut till 

specifikt klienter. Trots att familjehemsföräldrarnas egna barn inte anses vara klienter till 

socialsekreterare har vi ändå valt att använda oss av de här relationsbegreppen, för att kunna 

utöka vår analys av vårt resultat på bästa möjliga sätt.  Nätverksteori blev relevant att använda 

för att kunna förstå socialsekreterares perspektiv på de egna barnen i ett familjehem och för 

att kunna få en bild av familjehem som ett helhetsperspektiv.  
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4. Metodologiska överväganden 

I metod och metodologiska övervägande kapitlet presenteras avsnitten förförståelse, val av 

metod, urval, tillvägagångssätt, mötet med intervjupersonerna, analysmetod och reliabilitet 

och validitet. Samtliga avsnitt kommer att beakta uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

4.1 Förförståelse 

Anledningen till att vi valde det här ämnet är för att författaren Therese Rosenqvist växte upp 

som eget barn till familjehemsföräldrar i ett familjehem, det vill säga hon var ett biologiskt 

barn. Det här låg till grund för att forska vidare kring hur socialsekreterare arbetar med 

familjehemsföräldrarnas egna barn och hur deras perspektiv såg ut på de egna barnen. 

Thereses erfarenheter har varit att det inte funnits kontinuerlig kontakt med socialsekreterare 

utifrån familjehemsföräldrarnas egna barns perspektiv. Därför blev intresset större att ta reda 

på hur relationen/kontakten mellan socialsekreterare och familjehemsföräldrarnas egna barn 

ser ut.  

 

Alla människor bär på en förförståelse av saker och ting där erfarenheter och kunskaper 

påverkar hur hanteringen av materialet sker (Thomassen, 2007). Att vara medveten om att vår 

förförståelse påverkar oss kan ibland vara svårt. Som författare är vi medvetna om att 

Thereses bakgrund som biologiskt barn kan ha påverkat hennes perspektiv av hur 

socialsekreterare arbetar med de egna barnen. Tina Johnsson har därför haft ett kritiskt 

förhållningssätt till Thereses tankar och reflektioner genom uppsatsens gång, för att Thereses 

erfarenheter så långt som möjligt inte skulle påverka uppsatsens innehåll. Samtidigt har 

Therese inte varit en del av ett familjehem på över fem år vilket har gjort att hon upplevde att 

hon kunde största möjliga del hålla en distans och vara objektiv från sina personliga 

erfarenheter. Tina har sedan innan inga erfarenheter av familjehem och har därför kunnat hålla 

sig relativt objektiv innan resultat samlades in. Dock är vi båda medvetna om att våra olika 

förförståelser kan ha påverkat oss utan att vi märkt av det och därför alltid försökt hålla ett 

kritiskt förhållningssätt till oss själva genom uppsatsen. 
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4.2 Val av metod 

Syftet var att beskriva socialsekreterares relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna 

barn i ett familjehem. Syftet var även att förstå socialsekreterares perspektiv på 

familjehemsföräldrarnas egna barn i familjehemmet. Utifrån uppsatsens syfte valde vi en 

kvalitativ forskningsmetod genom att använda individuella intervjuer. Valet av metod gjordes 

för att metoden kunde ge en möjlighet för intervjupersonerna att själva reflektera och 

analysera utifrån våra frågeställningar. Kvalitativa intervjuer gav socialsekreterarna 

möjligheten att utifrån sina egna personliga erfarenheter och upplevelser, diskutera kring 

deras perspektiv på familjehemsföräldrarnas egna barn och hur relationen/kontakten mellan 

dem kunde se ut. En möjlig konsekvens som skulle kunna ha uppstått med att använda en 

kvalitativ forskningsmetod kan ha varit att intervjupersonen svarade på det hen trodde att 

intervjuaren ville höra, istället för det hen faktiskt tyckte och tänkte om frågan som ställdes 

(Miller & Glassner, 2011, s. 133). Resultatet kunde även ha sett annorlunda ut om en 

kvantitativ forskningsmetod använts i form av enkäter. Resultatet hade kunnat se annorlunda 

ut då enkäter skulle kunna ha gett ett mer omfattande och mer generaliserbart resultat och fler 

svar från intervjupersonerna. 

 

4.3 Urval 

Urvalet för den här uppsatsen var individerna socialsekreterare inom organisationen 

Socialtjänsten som för närvarande arbetade med familjer som ville bli eller redan var, 

familjehem för placerade barn och unga. När ett urval av intervjuobjekt ska göras för en studie 

är det viktigt att tänka på var det man letar efter kan finnas (Svensson & Ahrne 2011, ss 23-

24). Det vi ville beskriva i den här uppsatsen var socialsekreterares relation/kontakt till 

familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem. Syftet var även att förstå 

socialsekreterares perspektiv på familjehemsföräldrarnas egna barn i familjehemmet. Därför 

föll det sig naturligt att det var socialsekreterare inom Socialtjänsten som för närvarande 

arbetade med familjer som ville bli eller redan var familjehem för placerade barn och unga 

som blev vårt urval. Urvalet bestod av åtta stycken socialsekreterare som blev intervjuade 

genom individuella intervjuer. Vi valde att intervjua åtta stycken socialsekreterare för att vara 

säkra på att vi skulle få tillräckligt med material att jobba utifrån, samt för att öka uppsatsens 

tillförlitlighet. Urvalet delades upp på fem kommuner i södra och mellersta Sverige vilka var 

olika till antal invånare. I tre av kommunerna gjordes det två intervjuer i vardera kommun och 

i de resterande två kommunerna gjordes det en intervju i vardera kommun.  
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Urvalsmetoden för uppsatsen bestod av ett tvåstegsurval. Tvåstegsurval innebär att först välja 

ut den organisation som undersökningens problemformulering berör, sedan väljs de individer 

inom organisationen som ska intervjuas ut (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, ss. 42-43). De 

individer inom organisationen som väljs ut för intervjuer väljs oftast ut av en chef eller någon 

representant i organisationen och inte av intervjuaren till undersökningen (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, ss. 42-43). Organisationen Socialtjänsten valdes ut av författarna 

som tog kontakt med en representant för familjehemsenheten i vardera kommun genom mail 

eller telefon.  Därefter gjorde en representant för varje organisation ett urval bland de 

socialsekreterare som för närvarande arbetade med familjer som skulle bli eller redan var 

familjehem för placerade barn och unga.  

 

De kommuner som deltog valdes för att det var dem som hade möjlighet att ställa upp för 

intervjuer och låg inom en godtagbar radie att köra med bil för oss som författare. Vi som 

författare har tagit i åtanke att resultatet kan ha påverkats av att vi valt att utgå ifrån olika stora 

kommuner. Det för att beroende på kommunens storlek och antal invånare skulle kunnat ha 

påverkat hur de arbetade eller vilka resurser som de hade tillgång till i varje kommun. 

Resultatet kan även ha påverkats av hur många år som varje socialsekreterare har arbetat med 

familjehem. Det sista vi övervägde i den uppsatsen var också att vi enbart intervjuade 

kvinnliga socialsekreterare. Det här skulle kunna ha påverkat vårt resultat genom att det blivit 

annorlunda om vi hade fått en mer jämn fördelning på kön, där könet kan ha påverkat hur 

socialsekreterare arbetar i sitt handlingsutrymme. Samtidigt upplevde vi att det var svårt att få 

tag på intervjupersoner och vi gjorde övervägandet att ta de som kunde ställa upp för 

intervjuer, för att få tillräckligt mycket resultat till vår uppsats.  

 

4.4 Tillvägagångsätt 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med åtta stycken socialsekreterare som arbetade med 

familjehem. De fördelades på fem kommuner som var olika till antal invånare och storlek. 

Intervjuerna var semi-strukturerade vilket innebär att intervjufrågorna var standardiserade för 

varje intervju, dock gavs det en möjlighet till följdfrågor vilka var öppna och individuella för 

varje intervju (Eriksson-Zetterqist & Ahrne 2011, ss. 40-41). Vi valde kvalitativa intervjuer då 

vi ansåg att metoden gav möjlighet till en mer analytisk och reflekterande diskussion hos 

intervjupersonerna, kring deras relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn samt 
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hur deras perspektiv såg ut om de egna barnen. De kvalitativa intervjuerna ökade chanserna 

till att få fram information som vi tidigare inte tänkt på. De kvalitativa intervjuerna utgjorde 

även möjligheten för oss författare att vara lyhörda för intervjupersonernas åsikter och tankar. 

Vi hade planerat att använda oss av metoden fokusgrupp (Wilkinson, 2011) och vinjett i 

uppsatsen. Dock visade det sig under tiden när det skulle bokas tid för intervjuer att många 

socialkontor som arbetade med familjehem inte hade tid eller resurser att möjliggöra en 

fokusgrupp. På grund av den tidsram som vi hade att genomföra uppsatsen på valde vi att inte 

använda oss av fokusgrupp eller vinjett som metod, utan enbart använde oss av individuella 

intervjuer. Vi som författare till den här uppsatsen har efter genomförandet av intervjuerna 

även övervägt att resultatet kan ha påverkats av att det inte genomfördes fokusgrupper, då det 

kunde ha gett en större diskussion och en bredare bild av området. 

 

4.5 Mötet med intervjupersonerna 

När vi tog kontakt med intervjupersonerna skedde det via mail eller telefon där vi förklarade 

vad för ämne vi skulle skriva om då några av intervjupersonerna ej tagit del av 

informationsbrevet. Några ville ha intervjufrågorna innan vi kom för intervjuerna vilket vi 

skickade via mail, för att de skulle kunna känna sig förberedda inför intervjun. Vi valde att 

fråga varje intervjuperson om ett godkännande att spela in samtalet innan intervjun började. 

Under själva intervjun valde vi båda som intervjuare att ställa varannan fråga utifrån våra 

frågeställningar och ställde följdfrågor. Följdfrågorna såg annorlunda ut beroende på hur 

socialsekreterarna jobbade med det vi syftade på att undersöka med vår uppsats. Varje 

intervju pågick under cirka 30-60 minuter och tiden varierade beroende på hur mycket 

intervjupersonerna reflekterade över våra frågor.  

 

De åtta intervjuerna som vi gjorde skedde på intervjupersonernas arbetsplats. Intervjuerna 

genomfördes på respektive socialsekreterares kontor eller i ett grupprum på arbetsplatsen. 

Som intervjuare försökte vi att sätta oss i en sådan position att den intervjuade inte skulle 

känna sig som att hen satt i ett förhör. Det här var dock inte alltid möjligt då det berodde på 

hur rummet var möblerat. Vi som intervjuare upplevde att intervjuerna skilde sig åt för att en 

del av intervjupersonerna kändes vara mer bekväma och andra mer obekväma i situationen. 

Anledningen till att vi tyckte att intervjuerna upplevdes olika kan även ha berott på hur pass 

insatta socialsekreterarna var inom det området som våra frågeställningar berörde och hur 

pass nervösa både vi som intervjuare var men också de som blev intervjuade. Det skulle också 
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kunnat ha berott på att intervjupersonerna blev till viss del stressade när de inte förstod frågan 

som ställdes, vilket visade sig när de bad oss att omformulera vissa frågor. En del av 

intervjupersonerna var mer reflekterande än andra och kunde analysera mer. 

 

Transkriberingen av samtalen delades upp lika mellan oss som författare och det sattes 

fingerade namn på våra intervjupersoner. Vi valde att skriva vissa avsnitt av uppsatsen 

tillsammans och andra individuellt. Som författare försökte vi att dela upp avsnitten jämlikt 

mellan varandra så att den ena inte fick mer att skriva än den andra. De delar som skrevs 

individuellt valde vi att sedan sätta oss ned tillsammans och gemensamt gå igenom både språk 

och innehåll så att vi båda var överens om hur det skulle vara.  

 

4.6 Analysmetod  

Analysmetoden som användes i den här uppsatsen var en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 

2011). Metoden ansågs vara relevant för vår kvalitativa uppsats då syftet var att förstå 

intervjupersonernas erfarenheter och föreställningar. Transkriberingen av intervjuerna gjordes 

samma dag eller dagen efter som intervjun ägde rum, för att ha ett färskt minne av det som 

sades under intervjun. Transkriberingarna från intervjuerna analyserades och vi kodade det 

som ansågs vara relevant för studien. Det gjorde vi genom att vi först läste igenom vårt 

datamaterial flera gånger för att få en helhet av innehållet i intervjuerna. Vi plockade sedan ut 

de mest framträdande meningarna som hade betydelse för uppsatsens frågeställningar och 

syfte. Det här gjordes för att få ut de viktigaste bitarna ur intervjuerna samtidigt som vi 

beaktade att behålla helheten av materialet. Efter att ha läst igenom vårt material återigen såg 

vi vissa återkommande teman i intervjuerna. De temana som uppstod ur intervjuerna 

formulerades sedan utifrån de frågeställningar uppsatsen har. Det här gjorde vi för att läsaren 

på ett smidigare sätt ska kunna se hur uppsatsens frågeställningar har besvarats. Efter en 

noggrann bearbetning av datamaterialet kunde vi även urskilja det underliggande innehåll som 

fanns i intervjuerna vilket sedan utvecklades i vår analysdel.  
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4.7 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet beskriver uppsatsens tillförlitlighet. En mätning av en studies reliabilitet görs för 

att bland annat se om studien skulle kunna genomföras på nytt av någon annan och få samma 

resultat (Bryman, 2011). Möjligheten att återskapa vår uppsats i ett annat sammanhang i en 

annan kontext gjord av andra forskare anser vi är liten. Det för att vår uppsats var uppbyggd 

på kvalitativa intervjuer som ville ta reda på socialsekreterares erfarenheter och 

föreställningar på specifikt familjehemsföräldrars egna barn i ett familjehem. Möjligheten att 

helt kunna återskapa en studie genom att “frysa” den sociala miljön och kontexten som 

studien genomförs i anses, enligt Bryman (2011) är omöjligt och svårt i kvalitativa studier.   

 

Vi har valde att ha ett humanvetenskapligt perspektiv genom uppsatsens gång. Det valde vi 

för att det är viktigt när man är fler än en uppsatsskrivare, att vara överens om hur man ska 

analysera och tolka den data man får (Bryman, 2011). Varje intervju som gjordes i uppsatsen 

spelades in och transkriberades. När intervjuerna blev inspelade kunde vi pausa och lyssna om 

för att minska risken för misstolkningar av vad som sades under varje intervju. Det gjorde vi 

för uppsatsens trovärdighet.  

 

Validitet mäter uppsatsens giltighet. Alla avsnitt i uppsatsen är kopplade till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Resultatet och analysen är uppdelade i olika teman som svarar på 

uppsatsens syfte och frågeställningar, vilket stärker validiteten i vår kvalitativa studie (jmf. 

Bryman, 2011). Genom att alla delar är kopplade till uppsatsens syfte och frågeställningar har 

vi under uppsatsens gång tagit med relevant forskning och annan data för att kunna vara så 

säkra som möjligt på att vi gav svar på uppsatsens syfte och att vi undersökte det som 

planerats (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009 s. 264). Uppsatsens generaliserbarhet är begränsat 

med anledning till att syftet med uppsatsen var att få socialsekreterarnas erfarenheter och 

perspektiv. Socialsekreterares erfarenheter var helt individuella och eftersom vi enbart fick 

tillgång till åtta intervjupersoner går det inte att dra slutsatsen att alla socialsekreterare 

resonerar på samma sätt (jmf Svensson & Ahrne, 2011, ss. 28-30). 
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5. Forskningsetiska överväganden 

I den här uppsatsen tog vi del av Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (Daneback & 

Månsson, 2008 ss. 165-166), vilket vi tog hänsyn till för uppsatsens genomförande. De fyra 

huvudkraven är följande: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna har rätten att ta del av syftet, den 

övergripande planen, de metoder som kommer användas och vem/vilka som är huvudmannen 

för uppsatsen (Daneback & Månsson, 2008, s 166). Informationskravet uppfylldes i det 

informationsbrev som skickades via mail till varje representant för organisationen i vardera 

kommun. Representanten ombads att skicka informationsbrevet till varje socialsekreterare 

som hen valde ut i urvalet av intervjuobjekt. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är 

frivilligt och att de deltagande kan avbryta intervjun när de som helst vill, vilket fanns med i 

informationsbrevet och de intervjuade informerades om samtyckeskravet innan vardera 

intervju påbörjades. Intervjupersonens namn och geografiska arbetsplats hanterades 

konfidentiellt, vilket det står om i konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär mer 

specifikt att intervjupersonernas identitet, namn, vart i Sverige de arbetar eller på vilken 

specifik arbetsplats inte kommer att tas upp i uppsatsen (Daneback & Månsson, 2008, s 166). 

De här uppgifterna togs ej upp för att skydda intervjupersonernas identitet för både läsare av 

uppsatsen samt för att intervjupersonerna inte ska kunna urskilja sina kollegor i uppsatsens 

resultat och på det sättet veta vilken kollega som sagt vilket.  

 

Nyttjandekravet innebär att intervjupersonernas personliga uppgifter endast används i syfte 

för studien och förs inte vidare på något sätt (Daneback & Månsson, 2008, s 

166). Nyttjandekravet uppfylldes genom att intervjupersonernas personliga uppgifter enbart 

användes i syftet för vår uppsats och inte för någon annan anledning. Uppgifterna tilldelades 

endast till uppsatsens författare. Utöver Vetenskapsrådets fyra grundprinciper bör nyttan av 

uppsatsens genomförande övervägas i relation till skydd av intervjupersonernas integritet.  
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I god forskningsed i Vetenskapsrådets rapportserie 1 (2011) framgår det att ett övervägande 

av respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

intervjupersonerna har, övervägande av den vetenskapliga kompetensen, tillgång till resurser 

och ett övervägande av risker kontra nytta för det vetenskapliga värdet i studien. Efter att ha 

övervägt de ovanstående punkterna ansåg vi att uppsatsens nytta var större än riskerna och att 

den genomfördes i enlighet med respekt till intervjupersonernas människovärde och integritet. 

Det här ansåg vi på grund av att uppsatsens syfte och metod inte innebar ett fysiskt eller 

psykiskt ingrepp på intervjupersonerna. Uppsatsen innebar inte en uppenbar risk för att skada 

någon intervjuperson och gick inte in på känsliga personuppgifter gällande ras, etnicitet, 

religiös tillhörighet eller politiska åsikter.  
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6. Resultat och analys 

Den här uppsatsen syftade till att beskriva socialsekreterares relation/kontakt till 

familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem. Syftet var även att förstå 

socialsekreterares perspektiv på familjehemsföräldrarnas egna barn i familjehemmet. Av 

etiska skäl fick intervjupersonerna de fingerade namnen: Stina, Ida, Lisa, Lena, Moa, Mia, Fia 

och Åsa. Ida, Lisa, Moa och Mia har arbetat som socialsekreterare med familjehem i 1-5 år, 

Stina, Fia och Åsa i 5-10 år och Lena i 10-15 år.  

 

Resultat och analys är fördelat på nedanstående teman som är kopplade till uppsatsens 

frågeställningar 

 Socialsekreterares perspektiv på familjehemsföräldrarnas egna barn 

 Relation/kontakt och stöd till familjehemmet 

 Eventuell problematik i familjehemmet 

 

6.1 Socialsekreterares perspektiv på familjehemsföräldrarnas 

egna barn 

I det här temat presenteras de intervjuade socialsekreterarnas perspektiv på 

familjehemsföräldrarnas egna barn. Frågor som tas upp i det här temat är hur 

socialsekreterares åsikter och perspektiv kring familjehemsföräldrarnas egna barn ser ut och 

hur det skiljer sig ifrån kommun till kommun. Ytterligare frågor som diskuteras är vilken 

betydelse de egna barnen har och om dem ses som en resurs för att familjehemmet ska 

fungera som insats? De här frågorna kommer att redogöras och analyseras vidare med hjälp 

av teorier och tidigare forskning. 

 

 “Dem är ju viktiga, och de påverkar nog mer än vad vi tror att dem gör. De hjälper ju till i 

 uppdraget med exempel fostran. De blir ju oerhört påverkade och vi har ju inte synliggjort det.”

   - Ida 

 

I ovanstående citat berättade Ida hur hennes perspektiv på de egna barnen såg ut och att hon 

ansåg att de bör synliggöras mer. De flesta av intervjupersonerna ansåg att de egna barnen 

kunde ses som en viktig resurs för att familjehemmet skulle fungera, på det sättet att dem ofta 
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hjälpte det placerade barnet med vardagliga saker som till exempel läxläsning, bakning och 

lärde dem i hur man ska leka.  

 

De flesta av intervjupersonerna menade att de egna barnen omedvetet tillskrivits rollen som 

syskon och får därmed uppgifter som kommer med syskonrollen. Ofta är de egna barnen 

något äldre än det placerade barnet och får därför rollen som ett storasyskon som ska ta hand 

om sin lillebror eller lillasyster. Det uttrycktes även av vissa intervjupersoner att de egna 

barnen blir som en slags stödperson och att de kan anses vara mera betydelsefulla för det 

placerade barnet än vad familjehemsföräldrarna kan vara.  

 

 “... ibland är det så att de biologiska barnen fyller en viktigare funktion, för de kan ju finnas med 

 och vara någon som de placerade barnet kan identifiera sig med mer än till föräldrarna.” 

  - Moa 

 

Flera av de intervjuade menade att när de egna barnen i familjehemmet tilldelas rollen som 

syskon får de ett outtalat ansvar för det placerade barnet. Ansvaret kan innebära för de egna 

barnen att behöva ha koll på det placerade barnets mående och att de ibland känner skuld över 

att inte kunna förbättra deras mående. Lisa menade att ibland kunde de egna barnen ta ett för 

stort ansvar när det kommer till saker som de inte kunde påverka, som till exempel att det 

placerade barnet hade självmordstankar. Här menade Lisa att det var viktigt att som 

socialsekreterare kunna stötta upp de egna barnen och klargöra för dem att de inte skulle 

känna en skuld över det här och att det inte var deras ansvar att “fixa” det placerade barnets 

situation och mående.  

 

Sex av åtta intervjupersoner hade perspektivet att de egna barnen ofta blev en bortglömd 

grupp i familjehemmet och att de alla ansåg att de som socialsekreterare bör arbeta mer för att 

beakta de egna barnens tankar, känslor och upplevelser inför att vara och bli ett 

familjehem.  En del av de intervjuade menade att socialsekreterare ibland förlitade sig på att 

familjehemsföräldrarna ska lyfta fram deras egna barns behov och röst till dem. Stina, Ida, 

Fia, Moa, Mia och Åsa menade att de bör lyfta fram och synliggöra de egna barnen mer på 

sina arbetsplatser. De menade att de egna barnen skulle kunna synliggöras mer genom att det 

ges fler samtal med dem och att de får möjligheten att göra sin röst hörd oftare till 

socialsekreterarna. Vidare menade många av intervjupersonerna att de arbetade med 

familjehemmet som en helhet och såg de egna barnen som en del av den helheten. 
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Det framkom även att intervjupersonerna hade andra perspektiv på de egna barnen och vilken 

betydelse de hade i familjehemmet. I en av kommunerna hade en intervjuperson perspektivet 

att de som socialsekreterare inte hade något ansvar för de egna barnen, utan deras arbete bör 

riktas på det placerade barnet och familjehemsföräldrarna. Intervjupersonen menade att det 

var familjehemsföräldrarnas ansvar att ta hand och att framföra om de egna barnen mådde bra 

eller hade problem med familjehemmet som insats att göra. “Vi betonar alltid till 

familjehemsföräldrarna att det är dem som har ansvaret” (Lena, 2015). Lena menade att de 

på hennes arbetsplats betonade att det är familjehemsföräldrarnas ansvar att se till att deras 

egna barn mår bra, för att de som socialsekreterare arbetar för det placerade barnet och inte de 

egna barnen i familjehem som insats. 

 

6.1.1 Analys 

I första temat besvaras uppsatsens ena syfte om att förstå socialsekreterares perspektiv på 

familjehemsföräldrarnas egna barn. Resultatet visade att det blir en paradox i 

socialsekreterares perspektiv på de egna barnen. Det går att utläsa ur resultatet att de flesta av 

intervjupersonerna ansåg att de egna barnen var en viktig resurs i familjehemmet som en 

insats (jmf. Höjer, 2004). Det går även att utläsa ur resultatet att intervjupersonerna tilldelade 

de egna barnen olika roller i familjehemmet.  

 

Ruta 1 

Barnens roll Barnets icke roll 

Viktig resurs  

Har ett outtalat ansvar 

Ge omsorg & uppfostra det placerade barnet 

Hjälpa till med vardagliga saker 

Fungera som ett syskon 

Inget outtalat ansvar i familjehemmet 

Familjehemsföräldrarnas ansvar att ge 

Omsorg och uppfostran 

Inget juridiskt ansvar 

Barnet väljer själv delaktighet 

 

I rutan ovan påvisas det att det uppstår en paradox i vilken roll familjehemsföräldrarnas egna 

barn hade eller inte i ett familjehem enligt socialsekreterare.  
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Resultatet visade att en majoritet av intervjupersonerna hade en underliggande självklarhet av 

att de egna barnen var en viktig del av familjehem som insats. Den underliggande 

självklarheten visade sig genom att socialsekreterarna såg de egna barnen som en viktig resurs 

och det rådde ingen tvekan om att deras roll var av betydelse för familjehemmet.  

 

När intervjupersonerna uttryckte att de egna barnen var en viktig resurs kan det ses med vad 

Nordenfors (2006) menade med att de egna barnen ges förväntningar på att de ska ge omsorg 

och uppfostran till det placerade barnet. De här förväntningarna kan bli ett icke juridiskt 

ansvar för de egna barnen genom att de ges ett ansvar trots att det formellt inte finns något. 

Enligt intervjupersonerna bör inte huvudansvaret för det placerade barnet ligga på de egna 

barnen utan på familjehemsföräldrarna, vilket var något Lisa och Lena ville klargöra under 

intervjuerna (jmf. Gilbertson & Barber, 2003). På det här sättet anses familjehemsföräldrarnas 

egna barn inte vara uppdragsgivare till socialsekreterarna och därmed följer inte något 

juridiskt ansvar för vad de ska utföra eller inte i familjehemmet för det placerade barnet. Det 

här kan sättas i kontext med det Gilbertson och Barber (2003) skriver om att det är 

familjehemsföräldrarna som bär på ansvaret för det placerade barnet och det är dem som bör 

ges stöd av socialsekreterare. 

 

Det framkom i resultatet att socialsekreterare bör arbeta med hela familjen som helhet för att 

det ska bli ett fungerande familjehem. Intervjupersonerna menade att socialsekreterare bör 

arbeta på det här sättet för att om en del av familjehemmet inte fungerar, kommer 

familjehemmet med stor sannolikhet inte fungera som en insats. I intervjupersonernas 

beskrivningar kan man utläsa att de såg på familjehemmet ur ett nätverksperspektiv då de 

ville att alla delarna i insatsen ska fungera (jmf. Elf & Garphult, 2003). De olika delarna i 

insatsen kan utgöras av familjehemsföräldrarna, de egna barnen och de placerade barnen i 

familjen.  Det blir också betydelsefullt att de egna barnen skapar en god relation till det 

placerade barnet (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012). Den här relationen kan i sin tur skapa en 

känsla av trygghet för det placerade barnet i familjehemmet, vilket kan vara nödvändigt för att 

familjehemmet ska fungera som system (Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012; Elf & Garphult, 

2003).  

 

Det som resultatet visade var att det uppstår en paradox i socialsekreterares perspektiv på de 

egna barnen. Det blir en paradoxal bild när de egna barnen ges ett outtalat ansvar till det 

placerade barnet av socialsekreterare när det samtidigt i egentlig mening inte finns något 
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juridiskt ansvar för dem att följa. Paradoxen som skapas kan förklaras genom att 

intervjupersonerna gav en diffus beskrivning av vilken roll de egna barnen bör ha i ett 

familjehem, vilket i sin tur kan bero på den organisation de arbetar under. Paradoxen kan 

analyseras med Lipsky (1980) där en del av de organisationer som socialsekreterarna arbetar 

under inte har några direktiv för hur de ska arbeta med de egna barnen. Det här skulle kunna 

leda till att socialsekreterare får svårigheter i hur de beskriver vilken roll de egna barnen bör 

ha och därav ger dem ett outtalat ansvar för det placerade barnet. Organisationen kan även 

göra det svårt för socialsekreterare att prioritera de egna barnen då det ibland varken finns 

resurser eller tid för det (jmf. Lipsky, 1980).  

 

Ytterligare resultat som framkom var att sex stycken av intervjupersonerna upplevde att de på 

sin arbetsplats inte kunde synliggöra familjehemsföräldrarnas egna barn i familjehemmet, på 

det sättet de önskat kunnat göra. Det gavs indikationer av intervjupersonerna att de upplevde 

att verksamheten de arbetade under, inte hade möjligheten att kunna tillgodose dem med mer 

samtal eller mer tid i deras arbete till de egna barnen i familjehemmen (jmf. Lipsky, 1980). Å 

ena sidan menar Lipsky (1980) att varje socialsekreterare har möjligheten att själva välja hur 

de ska prioritera sitt arbete och därmed har ett eget ansvar för hur de använder sitt 

handlingsutrymme. Genom det här innebär det att socialsekreterare har själva möjligheten att 

välja hur de ska prioritera de egna barnen dock att det valet kan påverkas av de resurser 

organisationen har. Det här kan vidare påverka socialsekreterare i vilken relation de intar till 

familjehemmet (jmf. Lipsky, 1980; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Beroende på 

vilken relation socialsekreterarna intar kan det påverka vilken kontakt de har till 

familjehemsföräldrarnas egna barn (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att det uppstod en paradox i vilken roll 

familjehemsföräldrarnas egna barn har i ett familjehem enligt socialsekreterare. Det framkom 

också att det var svårt för intervjupersonerna att definiera vilket ansvar de egna barnen bör ha 

till det placerade barnet. Samtidigt ansågs de egna barnen inte vara juridiskt ansvariga för hur 

placeringens utfall kan komma att se ut, utan de bör göras helt ansvarsfria (jmf. Nordenfors, 

2006). Perspektivet på familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem skilde sig åt från 

kommun till kommun.  
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6.2 Stöd och relation/kontakt till familjehemmet  

I det här temat tas det upp vilket stöd socialsekreterare kan erbjuda familjehemsföräldrarnas 

egna barn i ett familjehem. Frågor som ställs är om kommunerna som deltog hade några 

dokument/riktlinjer för hur socialsekreterares relation/kontakt till de egna barnen bör se ut?  

Socialsekreterarnas tankar och åsikter kommer sedan med hjälp av teori, begrepp och tidigare 

forskning att analyseras.  

 

Ruta 2 

Kommuner som har 

dokument/riktlinjer enbart under 

rekryteringsprocessen  

Kommuner som har 

dokument/riktlinjer under hela 

placeringsprocessen 
 

Lenas kommun 

Mias & Moas kommun 

Fia & Åsas kommun 

 

 

Lisas kommun 

Stina & Idas kommun 

 

 

I ovanstående ruta beskrivs det att i tre av de fem kommunerna som intervjuerna gjordes i 

framkom det att de hade någon form av dokument eller riktlinjer, för hur kontakten bör se ut 

med de egna barnen i familjehemmet vid rekryteringsprocessen. Dock hade inte dessa tre 

kommuner några dokument/riktlinjer för hur relationen/kontakten bör se ut till 

familjehemsföräldrarnas egna barn under hela placeringsprocessen. Två kommuner hade 

dokument som användes både innan och under en placering för hur kontakten/relationen till 

de egna barnen bör utformas. En av dessa två kommuner hade egna dokument och riktlinjer 

som de själva framställt inom organisationen. 

  

“Det finns riktlinjer i utredningsförfarandet men i stödet och uppföljningarna eller så har vi inga 

riktlinjer eller dokument. Och det är också så att vi då tänker att det borde vi haft, såklart.” 

 - Fia 

 

I ovanstående citat menade Fia att deras kommun inte hade några dokument/riktlinjer för hur 

relationen/kontakten eller stödet bör se ut till de egna barnen. Intervjuerna visade att det 

skedde samtal och kontakt med de egna barnen till en viss grad, dock ansåg flera av 

kommunerna att det bör finnas mer kontakt och samtal till de egna barnen. 

Relationen/kontakten till de egna barnen såg olika ut mellan kommunerna. I flera kommuner 

gick kontakten mellan familjehemssekreterare och de egna barnen genom föräldrarna, dock 
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var det två kommuner som hade möjlighet att ha en direkt kontakt med de egna barnen om 

familjehemsföräldrarna godkänt den kontakten/relationen. I två av kommunerna framkom det 

att de hade riktlinjer för hur många gånger per år som de bör träffa familjehemsföräldrarnas 

egna barn. En kommun hade riktlinjer på att de minst en gång per år ska träffa de egna barnen 

och i den andra kommunen träffade de barnen vid två tillfällen per halvår. Mia och Moa 

menade att de i deras kommun träffade och hade samtal med de egna barnen när det fanns 

behov för det, trots att de inte hade några dokument/riktlinjer för det.  

 

 “Det ser så olika ut vad de behöver… men överlag kan man bli bättre på det här. Egentligen

  borde vi under flera gånger under ett år på något visst ändå säga hej till de biologiska barnen,

  man behöver inte ha samtal men vissa att man finns om det är så att man skulle behöva prata” 

  - Ida 

   

I citatet ovan berättade Ida att det såg olika ut för vad familjehemsföräldrarnas egna barn 

behövde och att de som socialsekreterare kunde bli bättre på att träffa de egna barnen oftare 

än vad de gör idag. Lisa, Stina, Ida, Moa, Mia, Fia och Åsa beskrev att de alla på något sätt 

gav ett stöd eller hade en relation/kontakt med familjehemsföräldrarnas egna barn. 

Relationen/kontaken och stödet kunde se ut på det sättet att de egna barnen fick någon form 

av handledning, samtal med eller utan föräldrar (dock med föräldrars tillstånd) och delta i 

nätverksgrupper för hela familjehemmet. Nätverksgrupper användes för att ge möjlighet till 

hela familjehemmet att träffas och diskutera sina tankar och känslor med andra familjehem. 

Ida menade att hon uppmuntrade speciellt de lite äldre barnen att ta direkt kontakt med henne 

om det skulle vara något de vill prata om. Ida menade dock att det var lätt att glömma bort att 

uppmuntra de egna barnen då hon mestadels bara träffade familjehemsföräldrarna. Det gavs 

även ibland möjlighet till avlastning för familjehemsföräldrarna för att få mer tid med sina 

egna barn. Med avlastning menas det att det placerade barnet kan få en kontaktperson/familj 

och att familjehemsföräldrarna kan få arbetsnedsättning om de upplever att de inte hinner ta 

hand om alla i familjehemmet. Å ena sidan var Lenas perspektiv i citatet nedan att om 

föräldrarna skulle ta tid för avlastning, kunde det få det placerade barnet att känna att hen inte 

tillhörde familjen fullt ut vilket hon inte ansåg var okej. 

 

 “Om man säger till det placerade barnet att nu ska vi bara vara med våra egna barn och nu får du 

 vara någon annanstans, det tycker jag absolut inte är okej” 

   - Lena 
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Socialsekreterares strategier för att hantera relationen/kontakten till familjehemsföräldrarnas 

egna barn 

 

 

 

Relationen/kontakten och stödet kunde även ske genom enskilda samtal med de egna barnen 

vid rekryteringsprocessen, vilket kunde erbjudas av samtliga kommuner.  Å andra sidan 

menade Lena att de som familjehemssekreterare inte hade något “ansvar” att ge stöd eller att 

ha en relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn. Hon menade att det är 

familjehemsföräldrarna som har ansvaret för sina egna barn och att de på hennes arbetsplats 

gav stödet till familjehemsföräldrarna och det placerade barnet. Hon menade även att det 

placerade barnet var mest utsatt i familjehemmet och var organisationens prioritering. 

Däremot menade Lena att om familjehemsföräldrarnas egna barn behövde stöd/hjälp på något 

sätt, fick dem gärna prata med socialsekreterarna om det var knutet till familjehemsuppdraget. 

 

6.2.1 Analys 

Under tema två har frågeställningen om stödet till de egna barnen tagits upp. I den här frågan 

har vi också utgått ifrån om organisationen som intervjupersonerna arbetade under, hade 

några dokument/riktlinjer för hur relationen/kontakten till familjehemsföräldrarnas egna barn 

bör se ut. I vårt resultat framkom det att samtliga kommuner som vi gjorde intervjuer med 

hade någon form av dokument/riktlinjer för hur stödet och relationen/kontakten till 

familjehemsföräldrarnas egna barn bör se ut vid rekryteringsprocessen. Dock var det endast 

två kommuner som hade dokument/riktlinjer för hur de skulle arbeta med de egna barnen 

under själva placeringen (se Ruta 2).  

 

Resultatet visade att intervjupersonerna arbetade olika med familjehemsföräldrarnas egna 

barn vilket kan tematiseras i följande tre strategier som visas i ruta 3 nedan. 

 

Ruta 3 

Strategi 1 

Familjehemsföräldrarnas 

ansvar, inte 

socialsekreterarnas 

Strategi 2 

Ingår i familjehemmet som 

nätverk, blir ett visst ansvar 

Strategi 3 

Direkt kontakt med 

familjehemsföräldrarnas 

egna barn 

 



 

37 

 

Ovanstående ruta visar på olika strategier som intervjupersonerna skulle kunna arbeta utifrån i 

deras hantering med relationen/kontakten till familjehemsföräldrarnas egna barn. Strategi 1 är 

att intervjupersonerna inte hade någon relation/kontakt med de egna barnen då relationen inte 

var juridiskt reglerat i form av dokument/riktlinjer. I den här strategin var det enbart 

familjehemsföräldrarna som gavs handledning, utbildning samt stöd genom hela 

placeringsprocessen och de egna barnen gavs enbart samtal under rekryteringsprocessen (jmf. 

Gilbertson & Barber, 2003).  

 

Strategi 2 är att de egna barnen ansågs vara en del av familjehemmet som nätverk (jmf. Elf & 

Garphult, 2003) och därför borde socialsekreterare arbeta även med dem. Det arbetet skedde i 

en sekundär kontakt som oftast gick genom familjehemsföräldrarna. I den här strategin kunde 

familjehemsföräldrarnas egna barn ges handledning genom att medverka i nätverksgrupper 

som socialsekreterares organisationer kunde erbjuda (jmf. Lipsky, 1980). De egna barnen 

kunde även erbjudas samtal med socialsekreteraren där de fick bestämma om det skulle ske 

med eller utan föräldrar. Strategi 3 är att socialsekreterare tog direkt kontakt med de egna 

barnen och skapade en individuell relation till dem, dock behövdes familjehemsföräldrarnas 

tillstånd för den här relationen/kontakten. I den här strategin kunde de egna barnen ges 

enskilda samtal och eventuellt handledning med socialsekreterare. De kunde även ringa direkt 

till socialsekreteraren vid behov, vilket utformades av varje socialsekreterares 

handlingsutrymme (jmf. Lipsky, 1980).   

 

Anledningen till att det kan se olika ut för hur socialsekreterare arbetar med de egna barnen 

skulle kunna bero på att det inte alltid finns någon form av dokument/riktlinjer inom 

verksamheten. Då socialtjänsten ingår i en offentlig verksamhet kan det enligt Lipskys (1980) 

teori betyda att de inte lagt sina resurser på att utforma några typer av dokument/riktlinjer för 

hur socialsekreterares relation/kontakt till de egna barnen bör se ut, då det inte varit 

organisationens mål eller prioritering. Det här kan bekräftas att förekomma på en 

intervjupersons arbetsplats genom citatet nedan: 

 

 ”Det beror helt och hållet på grund av arbetsbelastningen, det är inte det att vi inte vill utan det 

 går inte att få ihop det. Sen är det ju så att de placerade barnen är de mest utsatta barnen och vi

  är inte lika långt där med de biologiska barnen”  

  – Fia 
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De tre strategier som presenterades skulle kunna påvisa olika svårigheter som kan förekomma 

kring vilken som är den mest fördelaktiga strategin för socialsekreterare att använda sig av i 

arbetet med familjehemsföräldrarnas egna barn. Strategierna utgör en möjlighet för 

socialsekreterare att utifrån sitt handlingsutrymme lägga upp sitt arbete på bästa möjliga sätt 

enligt dem själva (jmf. Lipsky, 1980). Fördelen kan vara att de själva utifrån sitt 

handlingsutrymme kan bestämma hur de vill att deras relation/kontakt ska se ut till de egna 

barnen. Lipsky (1980) menar att de anställda har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete och 

kan själva avgöra till viss del hur mycket kontakt de ska ha till de egna barnen då 

verksamheten inte har några direkta reglerade direktiv för hur de bör jobba med de egna 

barnen.  

 

Dilemmat kan bli att när socialsekreterares handlingsutrymme upplevs stort finns det ändå i 

flera kommuner dokument/riktlinjer kring hur de ska arbeta med de egna barnen. Dilemmat är 

att det blir otydligt vart det yttersta ansvaret ligger för hur relationen/kontakten bör se ut med 

de egna barnen. Blir det socialsekreterarna som avgör i sitt handlingsutrymme hur 

relationen/kontakten bör se ut då det i vissa kommuner inte finns några skrivna 

dokument/riktlinjer att utgå ifrån, eller är det organisationens brist på resurser som styr? 

Lipsky (1980) menar att eftersom verksamheterna är komplexa kan det bli en lojalitetskonflikt 

för socialsekreterare där hen vill göra mer för familjehemsföräldrarnas egna barn, men att 

verksamheten inte har något att erbjuda.  

 

Det framkom i resultatet att många av intervjupersonerna ansåg att det bör vara en bättre 

relation/kontakt till de egna barnen i familjehemmet och att man bör göra mer uppföljningar 

med dem. Det framkom av vissa intervjupersoner att familjehemsföräldrarnas egna barn var 

viktiga för familjehemmet och därför ansågs det bli betydelsefullt att ha fler samtal med dem 

än enbart samtal i början av rekryteringen. I den första strategin kan det utläsas att 

socialsekreterarna hade en servicerelation eller en stödrelation till familjehemsföräldrarna, 

vilket var beroende på situationen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

Stödrelationen kom fram när socialsekreterarna gav möjlighet för familjehemsföräldrarna att 

delta i handledning, utbildningar och kontinuerligt stöd genom placeringen (jmf. Brown, 

Rodgers & Anderson, 2014). I servicerelationen gav socialsekreterarna stöd till 

familjehemsföräldrarna genom till exempel avlastning för att få mer tid med sina egna barn 

eller ekonomisk biståndsersättning för att föräldrarna skulle kunna vara hemma under en 
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period. Dock bör det tilläggas att en intervjuperson inte ansåg att avlastning bör ges till 

familjehemsföräldrarna, för att det är föräldrarnas ansvar att kunna hantera situationen av att 

vara ett familjehem från början. De egna barnen räknades inte som en prioriterad grupp inom 

den här strategin och kan därför inte utläsas att ha någon specifik relation till 

socialsekreterarna (jmf. Gilbertson & Barber, 2003).   

 

I den andra strategin där de egna barnen ansågs ingå i familjehemmet som nätverk (jmf. Elf & 

Garphult, 2003), framkom även här stöd och servicerelationerna. Dock var stödrelationen den 

som främst förekom mellan socialsekreterare och alla medlemmarna i familjehemmet.  

Stödrelationen framkom i strategin när de egna barnen fick delta i nätverksgrupper, samtal 

med socialsekreterare och eventuellt gavs handledning. I den tredje sista strategin framkom 

främst stödrelation och asymmetrisk omsorgsrelation (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). I en asymmetrisk omsorgsrelation innebär det att socialsekreteraren har en nära direkt 

relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn för att kunna ge dem direkt stöttning 

och hjälp när de behöver det. En av de intervjuade beskrev det som att hon hade en nära 

kontakt med de egna barn och att hon lade dem som en prioritering i sitt arbete, vilket 

framkommer i citatet nedan. 

 

 ”Jag pratar med biobarnen innan placeringen sedan även under placeringen. Oftast, om det går 

 bra och om jag inte får några signaler från familjehemsföräldrarna att bio barnet inte reagerar på 

 något sätt så pratar jag inte med barnet.” 

   - Lisa 

 

En möjlig anledning till att de här strategierna uppstod kan vara för att många 

socialsekreterares organisationer inte hade några utförda dokument/riktlinjer för hur de ska 

arbeta. De blir själva ansvariga för att hitta vägar i sitt handlingsutrymme (jmf. Lipsky, 1980) 

för att kunna arbeta med de egna barnen i familjehemmen. I strategi 1 kan det bli en 

problematisk situation när socialsekreterare inte har någon direkt relation/kontakt till 

familjehemsföräldrarnas egna barn och därmed kan dem bli en bortglömd grupp inom 

Socialtjänsten. I den här strategin kan det även leda till att de egna barnen inte ges chansen att 

göra sina röster hörda och därför kan de då uppleva att de blir åtsidosatta i familjehemmet 

(jmf. Höjer, 2004; Nordenfors, 2006). Fördelen med den här strategin kan vara att de egna 

barnen gynnas av att inte få ett outtalat ansvar för det placerade barnet av socialsekreterare då 

de bör vara ansvarsbefriade (Nordenfors, 2006).   
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I strategi 2 och 3 kan det bli problematiskt när socialsekreterare med sina egna preferenser går 

in i familjehemmet och försöker lösa det eventuella problemet som kan finnas. Problemet blir 

att socialsekreteraren kanske inte alltid ser varje medlem i familjehemmet som en del av 

nätverket (Elf & Garphult, 2003) och därmed till exempel enbart arbetar utifrån det placerade 

barnets situation. En anledning till att socialsekreterare till viss del arbetar utifrån det 

placerade barnet situation är för att vissa intervjupersoner menade att det placerade barnet ofta 

var den som behövde mest stöd och var organisationens prioritering. Fördelen med de här 

strategierna är att varje medlem i familjehemmet får möjligheten att göra sin röst hörd, få 

känna sig delaktiga i familjen och kan eventuellt ges chansen att påverka situationen. De 

flesta av intervjupersonerna ansåg att de egna barnen i familjen var viktiga och påverkade 

familjehemmet mer än vad de själva kanske trodde (jmf. Hedin, Höjer & Brunnberg, 2012). 

Det är dock svårt att fastställa vad för relation som förekom mellan socialsekreterarna och de 

egna barn då de flesta av de intervjuade hade svårt att definiera vilken relation som förekom 

eller ens hur den såg ut. 

 

Sammanfattningsvis påvisade vårt resultat och analys att stödet och relationen/kontakten ser 

olika ut i kommunerna och att socialsekreterare påverkas av hur den verksamhet de arbetar 

under fungerar. Analysen visade på tre olika strategier som socialsekreterare använde sig av 

som även skapade möjligheten för hur socialsekreterare utifrån sitt handlingsutrymme kunde 

välja att utforma sina relationer/kontakter och stöd till familjehemsföräldrarnas egna barn 

(jmf. Lipsky, 1980).  

 

6.3 Eventuell problematik i familjehemmet 

I temat besvaras frågan vilka erfarenheter socialsekreterare har av eventuella problem som 

kan uppstå för familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem. Känner de egna barnen 

ibland att de inte får tillräckligt med egen tid med familjehemsföräldrarna? Vilka konflikter 

kan uppstå mellan de egna barnen och det placerade barnet enligt socialsekreterarnas 

erfarenheter? Resultatet analyseras vidare med hjälp av begrepp, teori och tidigare forskning.  

 

Många av intervjupersonerna hade erfarenheter av att en eventuell problematik som kunde 

uppstå för de egna barnen i ett familjehem var att det placerade barnet och 

familjehemsföräldrarnas egna barn inte kom överens med varandra. Ofta hade de egna barnen 



 

41 

 

det svårt att anpassa sig till att det fanns ett extra barn i hemmet. De tyckte även att det 

placerade barnet bredde ut sig för mycket med sina saker och gjorde intrång på deras område i 

hemmet. Det framkom även i intervjuerna att två intervjupersoner hade erfarenheter av att det 

kunde ske ett sammanbrott av placeringen, om de egna barnen inte kom överens med det 

placerade barnet. Lisa hade erfarenheter av att familjehemsföräldrarna upplevde att det kunde 

vara svårt att behöva välja om de skulle fortsätta eller avbryta en placering, när det placerade 

barnet och de egna barnen inte kom överens i familjen. Hon menade att föräldrarna satt i en 

svår sits genom att de behövde välja mellan det placerade barnet och de egna barnen. Det Lisa 

menade var att familjehemsföräldrarna behövde välja att antingen avbryta placeringen för 

deras egna barns skull eller fortsätta för det placerade barnets behov.  

 

Den andra eventuella problematiken som intervjupersonerna diskuterade kring var att det 

kunde ske en mindre bra matchning av ett placerat barn och familjehem. Matchning innebär 

att man till största del försöker placera ett barn i ett familjehem som passar just det barnets 

behov. En del av intervjupersonerna menade att när det sker en mindre bra matchning kan det 

leda till att familjehemsföräldrarnas egna barn får en idealiserad bild av hur det ska bli av att 

få ett placerat barn, ett “syskon” till familjen. Den här bilden som de egna barnen kunde få 

menade intervjupersonerna inte alltid stämde överens med hur det kunde se ut i verkligheten. 

Fyra av intervjupersonerna menade att de egna barnen kunde bli frustrerade och arga när de 

insåg att det placerade barnet inte var som de trodde innan placeringen. I den här situationen 

menade dock Lisa att hennes erfarenheter visade att ju fler placeringar de egna barnen går 

igenom, desto lättare hade dem att hantera situationen när det kom till att få ett placerat barn 

till familjen. När de egna barnens bild inte stämde överens med verkligheten blev de besvikna 

och fick en sämre inställning till placeringen. Fia och Åsa ansåg därför att det var viktigt att 

prata mer med de egna barnen under tiden av placeringen, för att få dem att känna sig hörda 

och få veta hur de upplevde hur det var att ha ett placerat barn i familjen. 

 

Den tredje eventuella problematiken som socialsekreterare hade erfarenheter av som kunde 

uppstå för familjehemsföräldrarnas egna barn, var att de egna barnen upplevde att de inte fick 

tillräckligt med tid med föräldrarna. Intervjupersonerna upplevde att de egna barnen kände sig 

åtsidosatta av föräldrarna på grund av att det placerade barnet krävde mycket tid.  
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Tre mest förekommande problematiker som socialsekreterare har erfarenheter 

av 

 “Utan de blir mer tysta då i förmån för de placerade barnet/barnen. Det kan ju givetvis se olika

  ut.” 

   - Stina 

 

I ovanstående citat berättade Stina att hennes erfarenhet var att de egna barnen ibland blev 

tysta i familjen för att ge det placerade barnet större utrymme. Hon menade att de egna barnen 

inte alltid ville berätta för familjehemsföräldrar hur de mådde, för att de ansåg att föräldrarna 

skulle prioritera det placerade barnets problematik före deras egna. De flesta av 

intervjupersonerna ansåg att dem som socialsekreterare bör arbeta med att ge de egna barnen 

mer egen tid med familjehemsföräldrarna. Å andra sidan menade Lena att det var 

familjehemsföräldrarnas uppgift att fördela tiden mellan barnen i familjen och även se till sina 

egna barns behov.  

 

6.3.1 Analys 

I det sista temat analyseras socialsekreterares erfarenheter av de eventuella problem som kan 

uppstå för familjehemsföräldrarnas egna barn. De eventuella problem som kunde utläsas ur 

resultatet är de som presenteras i ruta 4. Resultatet visade att den problematik som 

socialsekreterarna hade erfarenheter av handlade sällan enbart om familjehemsföräldrarnas 

egna barn, utan när det uppstod problematik berördes ofta alla parter i familjehemmet. 

 

Ruta 4 

Problematik 1 

Egna barnen och placerat 

barn inte kommer överens 

Problematik 2 

Mindre bra matchning 

Problematik 3 

Egna barn får för lite tid med 

föräldrarna 

 

Resultatet visade att en eventuell problematik som kunde uppstå i ett familjehem var att 

familjehemsföräldrarnas egna barn och det placerade barnet inte kom överens med varandra. 

Anledningen till att de inte kom överens kunde på grund av att de egna barnen upplevde att 

det placerade barnet tog för mycket plats och att de invaderade på deras utrymme i hemmet 

(jmf. Nordenfors, 2006). Intervjupersonerna menade vidare att de egna barnen inte alltid 

berättade för dem eller familjehemsföräldrarna att de inte kom överens med det placerade 
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barnet. Det här ansåg många intervjupersoner gjorde det svårt för dem som socialsekreterare i 

sitt handlingsutrymme att få kunskap om de egna barnens upplevelser av problematik 1 (jmf. 

Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det som intervjupersonerna uttryckte om en 

förlorad kunskap skulle kunna ses med det begränsade handlingsutrymmet som 

socialsekreterare ibland kan upplevas ha (jmf. Lipsky, 1980). Det begränsade 

handlingsutrymmet skulle kunna bero på att den organisation socialsekreterare arbetar i inte 

gett dem de resurser som skulle behövas för att synliggöra de egna barnen mer i sitt arbete och 

därmed tillgodosett den förlorade kunskapen (jmf. Lipsky, 1980). 

  

Dock påvisade resultatet att i vissa situationer fick socialsekreterare reda på de egna barnens 

mående i genom deras nätverk till exempel via familjehemsföräldrarna (jmf. Elf & Garphult, 

2003). En annan aspekt som resultatet påvisade var att det ibland kunde vara till fördel att 

socialsekreterarna inte alltid gick in i familjehemmet och försökte reda ut den problematik 

som fanns mellan de egna barnen och det placerade barnet. Då socialsekreterarna inte alltid 

gick in i familjen och försökte lösa problematiken som fanns mellan barnen, skulle kunna 

jämföras med den servicerelation som de kan inta mot klienter (jmf. Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Anledningen till att intervjupersonerna inte valde att alltid gå in i familjen 

var för att det till största möjliga del skulle fungera och kännas som en ”normal” familj för 

alla medlemmarna, vilket innebar att familjen själva ska hantera problematiken inom familjen.  

 

Den andra eventuella problematiken var att det blev en mindre bra matchning mellan det 

placerade barnet och familjehemmet. Resultatet visade att när det skedde en mindre bra 

matchning kan det ha grundats i att familjehemsföräldrarnas egna barn fick en uppmålad bild 

av hur det skulle bli att få ett placerat barn till familjen, som sedan inte stämde överens med 

verkligheten. Den bild som de egna barnen målade upp kan ses med de föreställningar de 

egna barnen får inför att bli ett familjehem som Nordenfors (2006) diskuterar kring. Det 

framkom i resultatet att när det inte skedde en bra matchning kan det leda till att det sker ett 

sammanbrott i familjen och att placeringen måste avslutas. Det här kan analyseras med att om 

en del fallerar (mindre bra matchning) kan det finnas en risk att familjehemmet som helhet 

påverkas, det vill säga att det kan ske ett sammanbrott (jmf. Elf & Garphult, 2003). Samtidigt 

uttryckte intervjupersonerna att socialsekreterares uppgift är att se till att familjehemmet bör 

påverka det placerade barnets situation positivt och behöver därför utrymme i sitt arbete att se 

till att hela familjehemmet fungerar som ett nätverk (jmf. Elf & Garphult, 2003).   
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Vad finns det för möjliga förklaringar till att det ibland görs en mindre bra matchning av 

socialsekreterare? Vissa intervjupersoner upplevde att de ibland inte gjorde en bra matchning 

på grund av att de inte hade tillräckligt med resurser eller personal för det. Det här kan 

jämföras med att organisationen kan anses vara en viktig faktor för socialsekreterare då det är 

den som kan tillgodose dem med resurser (jmf. Lipsky, 1980).  

 

Den tredje eventuella problematiken är att familjehemsföräldrarnas egna barn upplevde att de 

inte fick tillräckligt med egen tid med sina föräldrar. Resultatet visade att det blir en paradox i 

den här problematiken då de egna barnen kände att de inte fick tillräcklig med tid med 

familjehemsföräldrarna men valde ibland ändå att inte tala om det här för varken 

familjehemsföräldrarna eller socialsekreteraren (jmf. Höjer, 2006; Nordenfors 2006; Younes 

& Harp, 2007). Resultatet visade att socialsekreterare hade olika tillvägagångsätt att arbeta 

med för att arbeta med de eventuella problem som kunde uppstå i familjehemmet. De olika 

tillvägagångssätten som socialsekreterarna använde sig av skulle kunna utgöras och påverkas 

av den typen av relation som de intar mot familjehemmet (jmf. Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Exempelvis om socialsekreterarna intar en omsorgsrelation kan deras 

känslor till familjehemsföräldrarnas egna barn styra deras tillvägagångssätt att arbeta med 

dem (jmf. Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

Den relation som socialsekreterare kan inta kan även påverkas av hur deras 

handlingsutrymme utformas för att arbeta med familjehemsföräldrarnas egna barn och vilka 

dokument/riktlinjer som existerar inom organisationen (Lipsky, 1980). Det kunde utläsas ur 

resultatet att det blev ett dilemma då det ibland kunde vara positivt att ge de egna barnen egen 

tid med familjehemsföräldrarna för att om de inte gavs det brast det i familjehemmet som 

system (jmf. Elf & Garphult, 2003). Samtidigt menade intervjupersonerna att det kunde vara 

problematiskt att ge avlastning då det kunde leda till att det placerade barnet kände att hen 

inte var en del av familjen. 

 

 “Jag tycker inte att man gör så om man tar ett barn till sig så ska det vara samma villkor som de

  andra barnen. “ 

   - Lena 
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Sammanfattningsvis påvisade resultatet att de eventuella problem som kunde uppstå i ett 

familjehem såg olika ut och skiljde sig åt från kommun till kommun. Analysen kan påvisa att 

familjehem är som ett nätverk där alla delar ingår i ett system (jmf. Elf & Garphult, 2003). 

Det framgick även att det uppstod en paradox i hur socialsekreterare hanterade den eventuella 

problematik som förekom i ett familjehem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

7. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att beskriva socialsekreterares relation/kontakt till 

familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem. Syftet var även att förstå 

socialsekreterares perspektiv på familjehemsföräldrarnas egna barn i familjehemmet. För att 

besvara syftet utgick vi ifrån tre stycken frågeställningar. De var:  

 

 Hur ser socialsekreterare på familjehemsföräldrarnas egna barns roll i familjehemmet? 

 Hur ser stödet ut för familjehemsföräldrarnas egna barn? 

 Vilka erfarenheter har socialsekreterare av eventuella problem som kan uppstå för 

familjehemsföräldrarnas egna barn i ett familjehem? 

 

För att besvara vårt syfte samt frågeställningar använde vi oss av kvalitativa intervjuer vilka 

gjordes med socialsekreterare som arbetade med familjehem. Uppsatsen besvarade syftet 

genom att intervjuerna kunde påvisa hur de olika kommunerna arbetade med 

relationen/kontakten med familjehemsföräldrarnas egna barn och hur de såg på dem. 

Uppsatsen visade att relationen/kontakten till familjehemsföräldrarnas egna barn såg olika ut. 

I vissa kommuner var det en nära relation/kontakt och vissa socialsekreterare hade en mer 

kontinuerlig kontakt med de egna barnen. I andra kommuner framkom det att det enbart var 

en relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn i rekryteringsprocessen. Det här 

skulle ha kunnat bero på att kommunerna inte hade några direkta utformade 

dokument/riktlinjer.  

 

De intervjuade menade att de egna barnen tog ett ansvar i familjehemmet vilket till viss del 

kan bekräfta att de egna barnen intar en roll som ”omsorgsgivare”. En del av 

intervjupersonerna uttryckte också att arbetet med de egna barnen borde förbättras och det 

borde utformas tydligare dokument/riktlinjer för hur de ska arbeta med dem. Den ”blinda 

fläcken” framkom i våra intervjupersoners beskrivningar trots att några av dem hade 

dokument/riktlinjer genom att det ibland gavs en diffus beskrivning av vilken roll de egna 

barnen hade och vilket ansvar som de fick. Det framkom i de flesta av våra intervjuer att 

socialsekreterarna var öppna med att prata om familjehemsföräldrarnas egna barn och hur de 

själva såg på det. Deras beskrivningar visade på att många av socialsekreterarna ansåg att 

arbetet med de egna barnen var för litet och att de behöver jobba mer med det här området. De 

menade att vi som intervjuare fick dem att tänka till och gav dem nya idéer på hur de i 
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parktiken skulle kunna jobba bättre med familjehemsföräldrarnas egna barn. Det vill säga att 

vi som intervjuare gav en positiv insats till att göra en förändring för de intervjuade.  

Uppsatsen visade även att intervjupersonernas erfarenheter av eventuell problematik var att de 

egna barnen och det placerade barnet inte kom överens, att det skett en mindre bra matchning 

och att de egna barnen upplevt att de fått för lite tid med sina föräldrar. De återgav sällan 

erfarenheter där de egna barnen hade med problematiken att göra utan de menade att hela 

familjehemmet var involverad.   

 

Det som kunde utläsas ur resultatet och analysen var att de flesta av intervjupersonerna som 

deltog i uppsatsen kände en avsaknad av ett mer utformat arbete med familjehemsföräldrarnas 

egna barn på deras arbetsplatser. Det här kopplades till Lipskys (1980) teori om hur en 

organisation som är inom den offentliga sektorn är utformad. Det skulle kunna anses att 

socialsekreterares relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn skulle kunna gynnas 

av att organisationen de arbetar under, lägger mera resurser och tid på arbetet med dem. Å 

andra sidan menade några av intervjupersonerna att de egna barnen inte är en prioriterad 

grupp i deras arbete med familjehem utan deras högsta prioritet är det placerade barnet då det 

är hen som anses vara mest utsatt.   

 

Som författare kan vi förstå att familjehemsföräldrarnas egna barn inte anses vara en 

prioriterad grupp för socialsekreterare i deras arbete med familjehem, då huvudansvaret för de 

egna barnen trots allt ligger hos familjehemsföräldrarna. Å andra sidan framkom det tydligt i 

vårt resultat och analysdel att de egna barnen var en viktig resurs i familjehemmet. Vi anser 

att eftersom de egna barnen är enligt de intervjuade en viktig resurs för familjehemmet blir de 

även en del av familjehem som insats och bör därför vara en mer prioriterad grupp. De borde 

vara en mer prioriterad grupp för att det framkom ur både tidigare forskning (jmf. Nordenfors, 

2006; Younes & Harp, 2007) och i vårt resultat och analysdel att de egna barnen faktiskt blir 

påverkade av att vara ett familjehem och att de upplever att de inte alltid får det stöd de 

önskat. De intervjuade socialsekreterarna resonerade också kring att de ansåg att 

familjehemsföräldrarnas egna barn bör ges mer stöd och relation/kontakt, men att det inte 

varken fanns tid eller resurser för det.  

 

Å andra sidan ställer vi oss frågan att om det är en mer kontinuerlig relation/kontakt till 

familjehemsföräldrarnas egna barn finns då inte risken att barnen blir uppdragsgivare som 

föräldrarna i familjehem som insats? Vi menar att ju mer inblandade familjehemsföräldrarnas 
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egna barn blir kan det uppstå en risk att de egna barnen får ett omedvetet ökat ansvar, på att de 

ska vara någon slags ”omsorgsgivare” till det placerade barnet. Tankar som vi får är vart 

fokusen faktiskt bör läggas för att minska de egna barnens upplevelser av minskad tid med 

sina föräldrar och att de känner sig åtsidosatta. Kan det vara så att det är föräldrarna som 

behöver ett större stöd av socialsekreterare för att minska risken att deras egna barn blir 

åtsidosatta? Kanske att fokusen skulle läggas på att hjälpa föräldrarna att lyfta sina egna barn 

och lyssna till dem genom att ge dem mer stöd samtidigt som de har ett placerat barn. Det här 

skulle eventuellt kunna leda till att det inte blir nödvändigt för socialsekreterare att ha en 

specifik insats för de egna barnen, utan lösningen skulle ligga i att ge familjehemsföräldrarna 

utökat stöd och utbildning.   

 

Det framkom genom hela uppsatsen att det blir en paradox i socialsekreterares arbete med 

familjehemsföräldrarnas egna barn, på det sättet att socialsekreterare upplevs ha ett stort 

handlingsutrymme att arbeta med de egna barnen och familjehemmet. Dock blev de 

avgränsade i sitt arbete på grund av organisationernas begränsningar i form av resurser och 

personalomsättning (jmf. Lipsky, 1980). Det kan bli svårigheter för socialsekreterare när de 

själva behöver välja hur de ska utforma sitt handlingsutrymme med familjehemsföräldrarnas 

egna barn. Dilemman som socialsekreterare kan ställas inför är en osäkerhet av att inte alltid 

veta vilken strategi som är den bästa att utgå ifrån i sitt arbete och vad som kan gynna 

familjehemsföräldrarnas egna barn samt hela familjehemmet bäst. Socialsekreterare tycks ofta 

behöva förlita sig på sin egen bedömningsförmåga och kan inte alltid finna stöd i 

organisationens ramar och regelverk. Risken kan då bli att socialsekreterare gör en 

felbedömning och handlar inte utifrån med familjehemsföräldrarnas egna barn i åtanke.  

 

Avslutningsvis anser vi som författare att det borde finnas reglerade dokument/riktlinjer på en 

högre organisatorisk nivå för hur relationen/kontakten med de egna barnen bör utformas, då 

den ”blinda fläcken” förekommer. Vi anser att det borde skrivas ut riktlinjer om de egna 

barnen i ”Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård 

eller boende” i SOSFS 2012:11 (S) Föreskrifter och allmänna råd.  Det här anser vi borde 

finnas med för att underlätta för socialsekreterare att inte hamna i en lojalitetskonflikt (jmf. 

Lipsky, 1980) gentemot organisationen och sina klienter. Det borde även finnas med för att ge 

en klarhet för socialsekreterare hur de kan arbeta med familjehemsföräldrarnas egna barn och 

på det sättet minska den osäkerhet som ligger i den diffusa definitionen av hur 

relationen/kontakten till de egna barnen bör utformas.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter, Tina Johnsson och Therese Rosenqvist som läser vår sjätte termin på 

socionomprogrammet, vid Linnéuniversitet i Växjö. Vi skriver just nu vår examens uppsats 

angående socialsekreterares relation/kontakt till familjehemsföräldrarnas egna barn i ett 

familjehem, för att få en beskrivning av hur den relationen/kontakten kan se ut. Vi vill göra en 

fokusgrupp, vilket kan ses som en grupp diskussion med andra kollegor eller tre individuella 

intervjuer. Intervjuerna kommer vara semi-strukturerade, vilket innebär att intervjufrågorna 

kommer vara standardiserade för varje intervju, dock finns det möjligheten till följdfrågor 

vilka kommer vara öppna och individuella för varje intervju. Vårt val av att använda 

fokusgrupper är för att det ger socialsekreteraren en möjlighet att diskutera och reflektera över 

våra frågor med andra socialsekreterare. De individuella intervjuerna ger oss som författare 

till den här uppsatsen, en djupare reflektion oss intervjupersonen samt en bredare bild av 

erfarenheter och upplevelser, som socialsekreteraren har. 

 

Vi undrar om Du skulle vara intresserad av att delta i vår undersökning antingen i en 

individuell intervju eller som deltagare i en fokusgrupp. Beräknad tid för fokusgrupperna 

cirka 1-1½ timme och intervjuerna i cirka en timme. 

 

Vetenskapsrådet utgör forskningsetiska principer för Dig som blir intervjuad ska bli 

uppmärksammad om före studien.  

 

 Intervjun är frivillig för dig som medverkar. Du har när som helst rätt till att avbryta 

din medverkan. 

 Du och din arbetsplats kommer förbli anonyma, och materialet från intervjun kommer 

att behandlas konfidentiellt.  

 Intervjun kommer att spelas in, för att vi sedan ska kunna transkribera intervjun 

ordagrant. 

 Intervjun kommer endast användas till vår undersökning. Intervjumaterialet kommer 

att förstöras efter ett godkännande av uppsatsen från examinatorn vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 
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Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen så kontakta oss gärna via 

telefon eller mail: 

Tina Johnsson mail: tj222ag@student.lnu.se , telefon: 0730-777 386 

Therese Rosenqvist mail: tr222ce@student.lnu.se , telefon: 0722-227 093 

Vid övriga funderingar kontakta gärna vår handledare Anders Geirtz på mail: 

anders.giertz@lnu.se  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Tina Johnsson & Therese Rosenqvist. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

 Hur länge har ni arbetat som socialsekreterare med familjehem? 

 

 Vilka arbetsuppgifter har ni till familjehemmet? 

 

 Hur ser ni på familjehemsföräldrarnas egna barn i familjen? 

- Vilken roll har de? Betydelse för familjehem som insats? 

 

 Finns det någon direkt kontakt med de egna barnen?  

- Hur ser den ut isådana fall? Görs det intervjuer med de egna barnen? Finns det 

några riktlinjer eller dokument på hur den kontakten bör utformas? Vilken 

information ges dem? 

 

 Hur ser relationen ut med de egna barnen inför och under en placering av ett barn? 

- Får de egna barnen tillgång till samtal med socialsekreterare eller annan 

myndighetsperson? Om ja, hur ofta? Hur kan de samtalen se ut? Om nej, varför 

inte? Vad beror det på?  

 

 Hur kan stödet se ut för de egna barnen under en placering?  

- Finns det möjlighet för de egna barnen själva att ta kontakt med behörig 

socialsekreterare om i behov av stöd? Om nej, vad beror det på? Hur skulle 

stödet isådana fall kunna utvecklas?  Stödgrupp för de egna barnen?  

 

 Om det sker ett sammanbrott av placeringen, på vilket sätt är de egna barnen 

inblandade?  

- Hur hanterar ni situationen? På vilket sätt kan de egna barnens roll i 

familjehemmet påverka sammanbrottet av placeringen? Vilken inverkan kan 

de egna barnen ha på det placerade barnet?  
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 Vad har ni för erfarenheter av eventuella problem som uppstått för de egna barnen vid 

placering? 

 

 Vad har ni för erfarenheter av när det eventuellt har uppstått problem mellan 

familjehemsföräldrarnas egna barn och de placerade barnet/barnen?    

 

 

 

 

 


