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Abstract 

To settle for a match that is “good enough”. 

A qualitative study about social workers’ experiences of being able to meet children’s 

needs in foster home placements. 

Written by: Daranee Branten and Rebecca Wannersten 

The purpose of this study was to investigate how social workers experience their 

possibility to meet children’s needs in the work with foster home placement. Five 

qualitative interviews have been held with social workers within the social services, 

whose work is related to foster care placements. The results show that social workers 

experience that they are not able to meet all children’s needs, and therefore they have to 

value what need is more important than other. Children’s voice and requests are being 

listened to but are not always being considered as important as the other needs. The result 

also shows that there is a great shortage of foster homes which makes social workers feel 

that they have to settle for a match that is “good enough” and hope that everything goes 

well. The desire to meet every child’s needs is there, but the possibility to do that is 

limited. 

Keywords: social workers, foster home, children’s needs, match   



 

 

Sammanfattning 

Att nöja sig med en matchning som är ”good enough”. 

En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av att kunna tillgodose barns 

behov vid familjehemsplaceringar. 

Av: Daranee Branten och Rebecca Wannersten 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever att de kan tillgodose 

barns behov vid familjehemsplaceringar. För att nå syftet har fem kvalitativa intervjuer 

genomförts med socialsekreterare anställda på socialtjänsten vars arbete är kopplat till 

placeringsförfaranden. Resultaten visar att socialsekreterare upplever att de inte kan 

tillgodose barnens alla behov, utan man behöver göra en bedömning om vad som är 

viktigast. Barns åsikter och önskemål blir lyssnade på men faller ofta bort då andra behov 

bedöms vara viktigare. Resultaten visar även att det är stor brist på familjehem vilket får 

socialsekreterarna att uppleva att de måste nöja sig med en matchning som är ”good 

enough” och hoppas på att placeringen blir bra ändå. Viljan att tillgodose barns behov 

finns medan möjligheten att göra det är begränsad. 

Nyckelord: socialsekreterare, familjehem, barns behov, matchning 

 

 

  



 

 

Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla våra informanter som på kort varsel haft 

möjlighet att delta i vår studie. Tack vare ert engagemang har studien varit möjlig att 

genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Ulla Forinder för den vägledning och 

konstruktiva kritik vi fått under studiens gång. Det har varit till stor hjälp att du alltid varit 

tillgänglig och kunnat ge respons snabbt.  

Vi har båda varit delaktiga i samtliga delar av studien, där vi använt oss av varandras 

styrkor och kompletterat varandras svagheter. 

Gävle, 2016 

Daranee Branten och Rebecca Wannersten  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Socialnämnden har enligt 5 kap. 1§ socialtjänstlagen (SoL, 2001 :453) (Lindblom & Nordback, 

2013) det yttersta ansvaret för att barn och unga ska växa upp under goda förhållanden och ha 

en gynnsam utveckling. Det innebär att socialnämnden har en skyldighet att gripa in i 

situationer där barn riskerar att fara illa. Att ett barn far illa innebär att barnet lever i en livsmiljö 

där förhållandena påverkar barnets utveckling negativt (Andersson & Sallnäs, 2012). Ibland 

kräver omständigheterna att ett barn måste flyttas från sitt eget hem till ett annat för att barnet 

ska kunna garanteras en god uppväxt. En placering ska i den mån det är möjligt ske genom 

samtycke utifrån socialtjänstlagen. I kritiska fall kan placeringar ske även utan samtycke utifrån 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52) (Lindblom & Nordback, 

2013). Barnplaceringar sker till antingen HVB-boenden (hem för vård och boende) eller till 

familjehem. Ett familjehem är enligt Socialstyrelsens definition (2013) ett hem som ska kunna 

ta emot barn för stadigvarande vård och erbjuda dem en trygg uppväxtmiljö och en god 

utveckling. Ett familjehem skapar förutsättningar för att en god anknytning mellan barnet och 

vuxna vilket gör familjehem till ett bra alternativ till den egna familjen. Vid en 

familjehemsplacering ska familjen bistå barnet med en god fostran medan socialnämnden har 

fortsatt ansvar över att barnet inte far illa (Höjer, 2012). Tidigare forskning visar dock att det är 

vanligt att placeringar utanför det egna hemmet resulterar i sammanbrott (Skoog, Dahlin, 

Rönnbäck & Khoo, 2012; Sallnäs, Vinnerljung & Khyle Westermark, 2004). Att ett 

sammanbrott sker betyder att en placering avbryts plötsligt och utan att det varit planerat från 

socialnämndens håll. Det kan uppstå bland annat genom att det placerade barnet inte trivs i sitt 

familjehem och väljer att inte bo kvar eller genom att familjehemmet inte längre klarar av sitt 

uppdrag och säger upp det (Socialstyrelsen, 2012). 

När det blir aktuellt att ett barn behöver placeras i ett familjehem påbörjas ett arbete som inom 

socialtjänsten benämns som matchning (jfr. Dahlberg & Forssell, 2006). En matchning innebär 

att man försöker hitta ett familjehem som har de egenskaper och kompetenser som kan 

tillgodose det specifika barnets behov. Matchningen ligger till grund för att det ska bli en så 

lyckad placering som möjligt. Vid rekrytering av familjehem behöver en utredning utföras med 

familjen för att bedöma bland annat lämplighet, förmågor och socioekonomiska resurser (Höjer, 

2012). Utifrån den utredningen utvärderar man om familjehemmet skulle kunna fungera bra 

ihop med barnet.  Det är dessutom viktigt att det vid matchningen är utrett vilka behov barnet 
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som ska placeras har. Vid en sådan utredning är BBIC (Barns Behov I Centrum) ett vanligt 

utredningsinstrument där socialsekreterare kan synliggöra vilka individuella behov ett barn har 

(Socialstyrelsen, 2015). Det är utifrån den utredningen det går att bedöma om ett familjehem är 

lämpligt för ett barn eller inte. Barnens behov ska vara det centrala i placeringen och det har sin 

grund i FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) som reglerar att barns bästa alltid ska beaktas i 

allt som rör dem. Barn ska även ha rätt till att få komma till tals och få sina åsikter hörda i 

ärenden som gäller dem. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar är ett ämne som har belysts 

i tidigare forskning där man uppmärksammat att även om önskan om att barn ska vara delaktiga 

finns, så är det inte alltid barns åsikter kommer fram i utredningarna (Hultman, 2013). Det 

öppnar upp ett intresse för hur barns behov och åsikter blir betraktade vid 

familjehemsplaceringar där insatsen ska gagna barnens uppväxtmiljö och 

utvecklingsmöjligheter. Men även över hur de socialsekreterare som arbetar med 

familjehemsplaceringar och matchning har möjlighet att ta hänsyn till barns individuella behov 

och önskningar. Att ta reda på hur socialsekreterare har möjlighet att styra 

placeringsförfaranden utifrån barns behov är viktigt för att se hur barn har möjlighet att påverka 

sin egen situation. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare upplever att de kan tillgodose barns 

behov vid familjehemsplaceringsförfaranden. För att uppnå syftet har följande frågeställningar 

formulerats. 

 Hur arbetar socialsekreterare med matchning? 

 I vilken utsträckning har socialsekreterare möjlighet att utgå från barns behov vid en 

matchning? 

 Hur skiljer socialsekreterare på barns behov och önskemål? 

 När har man uppnått en god matchning? 

1.3. Uppsatsens disposition  

Inledningsvis har ämnesområdets bakgrund och studiens syfte och frågeställningar presenterats. 

Kapitlet avslutas med definitioner av begrepp samt utredningsmetoder relevanta för studien. 

Avsnittet tidigare forskning introducerar det aktuella kunskapsläget och hur vår sökprocess har 

gått till, samt vilken betydelse kunskapsläget har för vår studie. I avsnittet teorianknytning 

redovisas de teoretiska perspektiv som används som utgångspunkt vid studiens analys och ett 
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resonemang om hur de har används. Sedan redogörs det för den metod vi valt att använda oss 

av och hur vi har gått tillväga för att samla in empiri. Under metodavsnittet förs även ett 

resonemang om studiens tillförlitlighet och etiska ställningstaganden. Därpå redovisas studiens 

resultat och en analys av det i förhållande till den tidigare forskningen och valda teorier. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens viktigaste resultat och valet av metod samt så 

ges det förslag till fortsatt forskning. 

1.4. Begreppsförklaringar 

1.4.1. Barns behov 

Begreppet barns behov beskrivs av Mattsson (2006) utifrån vad vuxna anser att barn i allmänhet 

behöver. Mattson menar att barns behov kan vara olika beroende på uppgifter som framkommit 

under barnets kontakt med en vuxen. Barns behov kan utgå från barnets ålder, bakgrund, 

mognad, hälsa, skolsituation, relation till andra människor eller uppväxtförhållanden. I 6 kap. 

1§ föräldrabalken understryks barnens rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (Lindblom 

& Nordback, 2013). Mattson (2006) tar även upp barns behov utifrån FN:s deklaration gällande 

familjehemsplacerade barn. Det gäller särskilda behov som kärlek, trygghet och omvårdnad. 

Liknande bedömningar tas upp i Europarådets resolution om placerade barns behov men de 

lägger även till områden som känslofull och utvecklande miljö (ibid.). Barns behov tas också 

upp i BBIC:s olika behovsområden, där det finns 28 delområden som ska beaktas. De olika 

behovsområdena ska fungera som en vägledning för socialsekreterare i deras dagliga arbete 

med barn (jfr. Socialstyrelsen, 2015). Barns behov är viktigt och centralt i vår studie. Då 

begreppet barns behov används under hela studien är det nödvändigt att klargöra att barns behov 

går att definiera på flera olika sätt. När begreppet används i studien syftar det därför inte till 

något specifikt behov utan gäller alla behov som kan tänkas finnas. 

1.4.2. Matchning 

Matchning är ett begrepp som används vid placeringsförfaranden för det arbete som sker när 

man försöker para ihop ett familjehem med ett barn (Socialstyrelsen, 2013). Arbetet syftar till 

att matcha familjehemmens egenskaper och kompetenser med barnens behov för att utfallet ska 

bli så gott som möjligt. I studien kommer ordet matchning att användas med lika innebörd för 

att definiera den process där man parar ihop familjehem och de barn som behöver placeras. 
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1.4.3. Sammanbrott 

Sammanbrott används som begrepp för att definiera att en placering har avbrutits i förtid. Ett 

sammanbrott beskrivs av socialstyrelsen (2012) som ett oplanerat upphörande av placering i 

dygnsvård, i till exempel familjehem eller HVB-boende. Placeringens upphörande ska ske av 

andra orsaker än att socialtjänsten ska ha planerat för avslutad vård. 

1.4.4. Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är en definition på det utrymme som socialarbetare har att kunna styra över 

sitt eget arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Hur stort handlingsutrymme man har 

beror på hur man som enskild arbetare kan ta tillvara på det utrymme som finns och använda 

det till sin fördel. Det präglas av att å ena sidan har en skyldighet att följa lagar och regler, och 

å andra sidan möta människor i utsatta situationer. Det innebär att kunna balansera sin roll som 

socialarbetare och medmänniska, och därigenom kunna styra sitt eget arbete (ibid.). Enligt 

Berglind (1990) kan en handlingsanalys hjälpa till att definiera sitt handlingsutrymme. Han 

menar att man ställer sig själv frågor som hur man som individ kan agera på olika sätt, för vem 

man gör det och vad som begränsar en. I studien kommer begreppet handlingsutrymme 

användas för att lyfta fram socialsekreterares upplevelser av sin arbetssituation och deras 

möjlighet att kunna tillgodose barns behov i sitt arbete. Socialsekreterares handlingsutrymme 

kommer även belysas i förhållande till begränsningar och möjligheter som finns i deras arbete. 

1.5. BBIC som utredningsmetod 

Uppkomsten av Barns Behov I Centrum, BBIC, i Sverige har sin grund i kritik som riktades 

mot arbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården, bland annat i arbetet med 

barnavårdsutredningar av placerade barn. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att förbättra samt 

utveckla familjehemsvården, vilket resulterade i Socialstyrelsens lansering av BBIC år 2006. 

Socialstyrelsens syfte med BBIC är att ha en nationell enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning av arbetssätt, med grundsynen av att barnet ska 

vara i centrum. Detta innebär att BBIC arbetar för att lyfta fram barnens röst och delaktighet i 

utredningar gällande dem. Man vill även förbättra samarbetet med barnens familjer och nätverk 

samt öka rättssäkerheten och kvalitén i arbetet. BBIC utgår från det utvecklingsekologiska 

perspektivet, då man ska ta hänsyn till barns behov, familjeperspektiv och omgivningsfaktorer 

(Socialstyrelsen, 2015).  
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En målsättning inom BBIC är att alla barn ska ha rätt till lika behandling och få samma chans i 

livet som andra barn. Denna målsättning har sin grund i FN:s konvention om barnets rättigheter 

samt i socialtjänstlagen. För att kunna ta hänsyn till alla barns lika rätt har BBIC upprättat nio 

grundprinciper som bygger på lagstiftning, värdegrund, teori, forskning samt praxis. 

Grundprinciperna är uppdelade i tre block. De första tre grundprinciperna (1-3) innefattar 

barnets bästa och barnets rättigheter. Det andra blocket (4-6) ser barnet ur ett helhetsperspektiv 

och barnets samverkan med andra aktörer. Det tredje och sista blocket (7-9) lyfter fram relevant 

kunskap och utvecklingsmöjligheter som går att använda i arbetet med barn (Socialstyrelsen, 

2015).  

Utformningen av BBIC-triangeln baseras på barnens behov i centrum. Denna tankemodell tar 

upp samspelet mellan olika faktorer som har betydelse för barnets utveckling. Triangeln består 

av tre sidor där var och en av dem representerar ett varsitt behovsområde. De tre olika 

behovsområdena är barnets utveckling, föräldrars förmåga samt familj och miljö (Dahlberg & 

Forssell, 2006). Under varje behovsområde utvecklas ytterligare fyra delområden. I 

behovsområdet barnets utveckling ingår barnets känslor och beteende, hälsa, utbildning samt 

sociala relationer. När det handlar om föräldrars förmåga utgår man ifrån grundläggande 

omsorg, stimulans och vägledning, känslomässig tillgänglighet samt säkerhet. Det sista 

behovsområdet av triangeln är familj och miljö, det vill säga betydelse av föräldrars 

sammanhang. Behovsområdet tar upp familjesituation, familjebakgrund, socialt nätverk och 

integrering samt boende, arbete och ekonomi (Socialstyrelsen, 2015). 

BBIC-triangeln används för att synliggöra barns problematik oavsett om det handlar om barnets 

eget beteende eller omgivningens bidragande faktorer. Under utredningsprocessen samlar 

socialsekreterare in information och lyssnar på åsikter från ett flertal personer i barnets 

omgivning för att kunna identifiera, analysera och sedan gör en bedömning av barnets situation. 

De olika behovsområdena granskas noggrant och informationen som fås fram ska 

dokumenteras och sedan utmynnas i en bedömning.  Bedömningen får en samlad bild av vilken 

typ av problematik som råder och hur insatsen ska upprättas för att kunna tillgodose barnets 

behov. BBIC ses därför som ett redskap och hjälpmedel till att säkra barns rättigheter, att 

bedömningen blir rättssäker och att insatsen inrättas och genomförs. I de fall där bedömningen 

är att barnet behöver placeras i ett familjehem ska socialsekreterare upprätta olika 

uppföljningsdokument, bland annat vårdplan, genomförandeplan samt insats- och 

bedömningsformulär (Dahlberg & Forssell, 2006). 
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2. Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en beskrivning av hur insamlingen av den tidigare forskningen har gått 

tillväga. Därefter presenteras forskningsläget utifrån tre olika teman som skapats med 

utgångspunkt från det vi funnit i den tidigare forskningen om familjehemsplaceringar. I slutet 

av avsnittet redovisas en sammanfattning av forskningsläget och hur det kommer att användas 

i vår studie.  

2.1. Sökprocessen 

Den tidigare forskning som presenteras nedan har sökts genom de databaser som tillhandahålls 

av Högskolan i Gävle. Vi har i sökningen använt oss av Swepub och Discovery. Sökningen har 

avgränsats till den forskning som inriktar sig på svenska förhållanden då vår studie gäller 

placeringsförfaranden i den svenska socialtjänsten. Sökningen har även avgränsats till artiklar 

och avhandlingar som är kollegialt granskade. I litteratursökningen har vi främst använt oss av 

ordet fostercare, både enskilt och i kombination med “placement decision”, swed* och 

breakdown samt  match*. Vi har även använt oss av sökorden barnavård, “utsatta 

barn”,  “sociala utredningar” samt familjehem. Trunkeringstecknet * har använts vid sökningen 

för att resultatet även ska innefatta olika böjningar av den sökta termen, till exempel sweden 

och swedish (Backman, 2008). För att hitta ytterligare relevant litteratur har vi letat efter 

återkommande referenser i de artiklar vi läst och tittat i deras referenslistor (jfr. Bildtgård & 

Tielman-Linderg, 2008). De återkommande författare och studier som vi hittat där har vi sedan 

letat upp i databaserna. De som varit relevanta för vår studie har vi använts oss av. 

2.2. Instabilitet vid placeringar av barn 

Att placeringar av barn slutar i sammanbrott är ett fenomen som inom forskningen visat sig 

vara vanligt förekommande i den svenska samhällsvården. I kohortstudien Breakdown of 

teenage placement in Swedish foster and residental care (Sallnäs, Vinnerljung & Khyle 

Westermark, 2004) tas problemet med sammanbrott i placeringar av barn i tonårsåldern upp. 

Artikeln utgår från frågeställningarna om hur vanligt det är att placeringar av tonåringar slutar 

i sammanbrott och vilka olika faktorer som kan öka respektive minska risken för att 

sammanbrott sker. Kohortstudien följde 776 tonåringar, vilket totalt blev 922 startade 

placeringar under året 1991. Varje tonåring följdes som mest i fem år. Resultatet visar att 

sammanbrott skedde i mellan 30-37 % av placeringarna, beroende på vilken definition av 

begreppet man använder (Sallnäs et al.,  2004). Författarna redovisar också att risken för 
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sammanbrott är minst i de placeringar som har skett inom tonåringens nätverk, det vill säga hos 

släktingar eller vänner. Den största risken var i familjehemsplaceringar där barnet inte haft 

någon tidigare relation till familjen. Det gick även att se att vissa faktorer hos tonårsbarnen gav 

en ökad risk för sammanbrott. Dels var antisociala beteenden som kriminalitet, våldsamhet och 

missbruksproblematik riskfaktorer. Dels mentala problem vilket används som en definition för 

diagnoser vilka var noterade i tonåringarnas akter (ibid.). 

Studien Instabilitet för barn i samhällsvård (Skoog, Dahlin, Rönnbäck & Khoo, 2012) lyfter 

fram problematiken kring bristande kontinuitet i placeringar av barn i olika åldrar och hur 

vanligt förekommande sammanbrott är. Studien bygger på granskningar av statistik och akter 

från socialtjänsten. Resultaten presenterar tre olika skäl till varför en placering avbryts. Det 

första är att vårdbehovet inte längre existerar och det andra att det är planerat för att ändra 

barnets vård. Det tredje är sammanbrott, där resultaten visar att det förekom i 29 % av totalt 

317 placeringsförfaranden (ibid.). Författarna har kunnat urskilja att våldsamt beteende hos 

barnen är en egenskap som ökar risken för sammanbrott. Åldern visade sig också ha betydelse, 

då sammanbrott vanligast inträffade i placeringar av barn i tonårsåldern. 

2.3. Fosterföräldrars och placerade barns upplevelser av familjehemsplaceringar 

I studien The road to placement breakdown: Fosterparents’ experiences of the events 

surroundig the unexpected ending of a childs’ placement in their care (Khoo & Skoog, 2004) 

har man intervjuat föräldrar i familjehem om deras upplevelser av sammanbrott. Resultaten 

visar att föräldrarna bland annat har upplevt att de inte kunnat bygga en bra relation med den 

kontakt de haft hos socialtjänsten eller fått tillräckligt med stöd för att kunna klara av sitt 

uppdrag. Resultatet visar även att föräldrarna upplever att de inte har fått tillräckligt med 

information om det specifika barnet och dess behov (ibid.). 

Barns upplevelser av instabila placeringar presenteras i Disconnection and Dislocation: 

Relationships and Belonging in Unstable Foster and Institutional Care (Skoog, Khoo & 

Nygren, 2015). Studien bygger på kvalitativa studier med 12 svenska barn och har till syfte att 

ta reda på hur barn som upplevt instabil omvårdnad beskriver sin känsla av tillhörighet samt 

sina relationer till de vuxna som ansvarar för deras välmående. Resultaten visar att barn ibland 

har svårt att känna sig som hemma i nya miljöer och att de har svårt att bygga upp goda 

relationer med vuxna i deras närhet. Att behöva placeras från ett hem till ett annat, ibland 

upprepande gånger, gör det komplicerat för barnen att anpassa sig till en ny miljö och 
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omgivning. Det minskar känslan av att inte höra hemma någonstans (ibid.). Vidare tar 

författarna upp barnens relation till de vuxna som har ansvar för deras omsorg som en 

bidragande faktor till att det är svårt för barnen att känna tillhörighet. Relationen till de 

biologiska föräldrarna försvåras då föräldrarna i många fall har egna problematiska 

livsförhållanden. Placeringsförfarandena gjorde det svårare för barnen att komma närmare 

föräldrarna i familjehemmen. Relationen med ansvarig socialsekreterare uppmärksammades 

också som en anledning till att barnen upplevde sin vård som instabil. Det saknades kontinuitet 

från socialtjänstens sida då barnen ofta fick byta socialsekreterare. Skoog et al. (2015) drar 

slutsatsen att placerade barn har ett starkt behov av en nära relation till en tillgänglig vuxen 

samt få möjlighet till känslan av att höra hemma någonstans. Hur barn upplever och tänker 

kring instabil samhällsvård ringas även in i Barns upplevelser av instabil samhällsvård  (Skoog, 

2013) där intervjuer med 12 barn i  åldrarna 12-18 har genomförts. Resultaten visar att barn 

upplever att socialtjänsten inte förstått deras egentliga problematik och att bedömningen skiljer 

sig från barnens uppfattning. Barnen har också lyft fram att de tycker att placeringsförfarandena 

går för fort för att en bra matchning ska kunna göras (ibid.). Detta får till konsekvens att den 

nya vårdmiljön inte klarar av barnens problematik vilket kan leda till en omplacering. Skoogs 

studie (2013) redovisar att familjehemsföräldrar behöver bli mer medvetna om barnens 

bakgrund och problematiken kring barnens ursprungliga hemmiljö. Studien visar även att 

barnen har en önskan om att bli mer lyssnade på och att de ska få möjlighet att vara delaktiga i 

sina egna placeringar (ibid.).  

Till skillnad från ovan presenterade studier har Hedin, Höjer och Brunnberg (2012) fokuserat 

på vad som fungerat bra i familjehem. I författarnas artikel Jokes and routines make everyday 

life a good life - on ‘doing family’ for young people in foster care in Sweden har man genom 

samtal med 17 familjehemsplacerade barn identifierat inkluderande faktorer för barn i 

familjehemsvård. För att nå barnens upplevelser har man använt sig av intervjuer, 

nätverkskartor, textmeddelanden och videoinspelningar. Struktur är en del av den inkluderande 

vårdmiljön. Strukturen innebär att det ska finnas dagliga rutiner och regler som barnen behöver 

följa. Barnen ska även få vara med och ta del av diskussioner samt vara delaktiga i 

beslutsfattande. Värme är den andra inkluderande faktorn studien uppmärksammat. Det ska 

finnas en värme i familjen som barnet får ta del av. Det är viktigt att man umgås som en familj 

och bygga upp nära relationer med varandra. Humor och skratt har visat sig spela en väsentlig 

roll i relationsskapandet och ger en mer inkluderande miljö för barnen att växa upp i (Hedin et 

al. 2012).  



 

9 

 

2.4. Barns möjlighet till delaktighet 

Avhandlingen Barnperspektiv i barnavårdsutredningar - med barns hälsa och barns 

upplevelser i fokus (Hultman, 2013) kartlägger socialsekreterares arbete med utredning och 

bedömning utifrån dokumentationsstödet BBIC. Avhandlingen är en diskursanalys och utgår 

från socialkonstruktionismen och barnperspektivet. För en ökad förståelse för barns olika 

situationer har Hultman (2013) även använt sig av utvecklingsekologi och ett bioekologiskt 

synsätt. De centrala resonemangen i avhandlingen tar bland annat upp att barnutredningar har 

likartade berättelser även om det gäller olika barn, vilket ger konsekvensen av att barns 

individuella behov och önskemål inte kommer fram. Hultmans avhandling visar att barn ska ha 

en central roll vilket innebär att man i första hand bör ta hänsyn till barns centrala behov. För 

att uppnå detta behöver barns behov uppmärksammas och tas tillvara på. Författaren tar också 

upp att socialsekreterare ofta saknar kunskap om barns åsikter i sin bedömning och att detta 

beror på avsaknaden av barns delaktighet i utredningarna. Resultaten i avhandlingen visar att 

barns egen uppfattning om sin situation saknas och att dokumentationsinnehållet behöver 

utvecklas för att barnens åsikter ska få komma fram (Hultman, 2013). Hultmans slutsats är att 

dokumentationen behöver bli mer tydlig, detaljrik, välgrundad och att barnens röst ska ligga till 

grund för det man gör. Genom att inkludera barn i barnavårdsutredningar och beslutsfattande 

kan deras delaktighet skapa goda förutsättningar för de stödinsatser som ges (ibid.). 

Omhändertagande med barns perspektiv (Cederborg & Karlsson, 2001) belyser hur 

socialsekreterare förhåller sig till barnkonventionen i ärenden gällande barn. Genom intervjuer 

med 20 barn i åldrarna 5-19 i en svensk medelstor stad har Cederborg och Karlsson (2001) 

undersökt hur barn upplever att de har haft möjlighet att vara delaktiga i ärenden gällande dem. 

Resultaten från intervjuerna visar att de flesta av barnen har en uppfattning av att de inte fått 

möjlighet att framföra sin åsikt i utredningarna samt att de inte fått information från 

socialtjänstens sida om vad det är som sker (ibid.). Författarna uppmärksammar även att barnen 

ibland kände sig övergivna och ensamma hos nya familjehem då det inte fanns någon de kände 

i närheten för att hjälpa dem etablera nya relationer. En del av barnen upplevde ibland att de 

inte togs på allvar och att de därmed inte fick sina åsikter hörda (ibid.). 

2.5. Tidigare forsknings relevans för studien 

Den tidigare forskningen har bland annat visat det inte är särskilt ovanligt att 

familjehemsplaceringar slutar i sammanbrott. Den visar också att både fosterhemsföräldrar och 

placerade barn har upplevelser som pekar på att det i många fall råder instabilitet i 
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familjehemsplaceringar. Dessutom har det uppmärksammats att barns åsikter inte tillskrivs den 

betydelse det är meningen att de ska, då det kommit fram att barns delaktighet i ärenden 

gällande dem är låg. Den tidigare forskningens resultat har relevans för vår studie om 

socialsekreterares upplevelser av att kunna tillgodose barns behov, i den meningen att den tar 

upp problematik vid familjehemsplaceringar. Problematiken inom familjehemsplaceringar som 

forskningen tagit upp  kommer i kapitlet resultat och analys att sättas i relation till 

socialsekreterarnas upplevelser. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Det här avsnittet presenterar de valda teoretiska perspektiv som används i analysen av vår 

empiri. Avsnittet börjar med att redogöra för utvecklingsekologin som uppmärksammar 

omgivningens betydelse på barnets utveckling med följd av en redogörelse av 

barndomssociologin som framhäver barndomen som ett eget socialt fenomen där varje barn är 

en egen aktör i samhället. Då studien riktar in sig på socialsekreterares arbete med barn och 

barnens behov har vi valt teorier utifrån att de ska handla om barn och deras behov. Avsnittet 

avslutas med en diskussion om hur teorierna kommer att användas. 

3.1. Utvecklingsekologi 

Den utvecklingsekologiska teorin utvecklades av Urie Bronfenbrenner. Brosfensbrenner lyfter 

fram hur kontextuella och omgivningsfaktorers samspelsprocesser är viktiga aspekter att ta 

hänsyn till i individens utveckling (Andersson, 2013). För att förtydliga den 

utvecklingsekologiska teorin ytterligare, åskådliggör Bronfenbrenner det genom koncentriska 

cirklar. De koncentriska cirklarna  omges  av olika nivåer, det vill säga  mikro-, meso-, exo- 

och makronivå (Andersson, 2013). Mikronivå består av individen, i det här fallet barnet. 

Barnets närmiljö benämns som mesonivå, där man belyser interaktionen mellan närmiljöerna, 

det vill säga barnets omgivning och dennes närmaste nätverk (ibid.). Exempel på det är de 

biologiska föräldrarna, fosterföräldrarna, syskon och vänner, skolan, fritidsmiljö eller olika 

organisationer. Bronfenbrenner menar att det är ur mesonivån som den utvecklingsekologiska 

teorin har sin utgångspunkt. Vidare menar han att individens utveckling är dynamisk och 

formbar, då barnet hela tiden påverkas ömsesidigt av olika faktorer, såsom miljö och det sociala 

samspelet med andra människor (Andersson, 2013.). Andersson anser att den 

utvecklingsekologiska teorin är betydelsefull för barnets fortsatta utveckling, då man kan få syn 

på hur barnet kan samspela med andra aktörer och även barns möjlighet till anpassningar i 

sociala processer som krävs senare i livet. Nästa nivå är exonivå, som handlar om hur barnet 

kan beröras indirekt på grund av beslut eller regler som fattas på politisk nivå och barnet inte 

har möjlighet att påverka. Den yttersta makronivån handlar om hur barnet ingår i olika 

samhällsstrukturer som indirekt kan påverka dennes tillvaro, utveckling och förutsättningar, 

beroende på de normer, värderingar, politiska eller ekonomiska förhållanden som råder i 

samhället (ibid.). 

Under 1970-talet kom utvecklingsekologiska teorin till Sverige och användes då inom socialt 

arbete, exempelvis som en viktig utgångspunkt i forskningsrapporter och avhandlingar om barn 
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och familjers situationer.  Teorin kan användas för att förstå barns beteendeproblem i skolan 

samt inom barnavårdsarbete (Andersson & Gunnarsson, 1990; Svedhem, 1991; Swick & 

Williams, 2006; Hessle 1996, refererad i Andersson, 2013). Under senare år har det teoretiska 

synsättet fått allt större betydelse, då Socialstyrelsen har under många år arbetat för att 

implementera och integrera denna teoretiska ansats i BBIC (Socialstyrelsen, 2006, refererad i 

Andersson, 2013). Den utvecklingsekologiska teorin används idag i de flesta kommuners 

socialtjänst (Socialstyrelsen, 2015). Ett gemensamt grundläggande synsätt är nödvändigt för att 

förtydliga den enskilda socialsekreterarens arbetssätt. På så vis kan de i sitt arbete få med barns 

delaktighet, beakta barns närmaste nätverk samt miljöfaktorer som kan vara väsentliga för 

barnet (Andersson, 2013). 

3.2. Barndomssociologi 

Forskning om barndomen har under senare tid blivit allt större inom det sociologiska 

perspektivet. Istället för att betrakta barndom som en utvecklingsfas eller vägen till vuxenlivet, 

har barndomen börjat uppmärksammats som ett eget socialt fenomen. Barn har tillskrivits en 

ny innebörd i det sociala sammanhanget. Ur ett barndomssociologiskt synsätt bör barn betraktas 

som aktörer, vars kompetens och perspektiv ska spela roll och ha betydelse (Sjöblom, 2012).  

Inom barndomssociologin anses det att barndom är socialt konstruerat, vilket innebär att det 

inte går att betrakta som något generellt (Halldén, 2007). Hur man ser på barndom är kulturellt 

och historiskt betingat, vilket innebär att det inte finns någon definition av barndom som gäller 

världen över eller i alla tider. Detsamma gäller för barn som individuella aktörer. Varje barn är 

unikt, som växt upp under olika livsförhållanden. Faktorer som kön, klass, etnicitet och ålder 

har en stor roll i samhället, och därför även i barnens liv. Barn är olika, vilket gör att barns 

upplevelser och förståelse av omvärlden skiljer sig ifrån varandra. Det pågår ständigt ett 

ömsesidigt samspel mellan barn och samhälle, och barnet blir därför en aktiv aktör i skapandet 

av samhället (ibid.). Då barnet inom barndomssociologin tillskrivs en roll som en social aktör 

bör barns åsikter och upplevelser tillskrivas större betydelse. Barn kan påverka sin egen sociala 

värld och fatta självständiga beslut, vilket borde tillvaratas och användas allt mer (Sallnäs, 

Wiklund & Lagerlöf, 2010). Mot denna bakgrund blir barns perspektiv en viktig aspekt i allt 

som rör barn. För att kunna utföra åtgärder som är för barns bästa, är det av stor vikt att det går 

att se situationen ur barns ögon. För att uppnå det målet behöver man finna metoder som gör 

att barn får komma till tals och framföra sina egna ståndpunkter (Halldén, 2007). För att barns 

perspektiv på omvärlden ska komma fram och få betydelse behöver barnet själv få framföra 
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sina upplevelser. Då faktorer som ålder, kön, klass och etnicitet spelar in i hur verkligheten ser 

ut för barn är det svårt att ha full vetskap om barns perspektiv utan att räkna in barns egna 

åsikter i bedömningen. Varje barn har en egen verklighetsuppfattning vilket gör, som nämnts 

ovan, att det inte går att se barns perspektiv som något generellt. Det är därför också omöjligt 

att se vuxnas perspektiv på hur det är att vara barn och säga att det skulle ha samma betydelse 

som barns egna perspektiv. Då varje individ är unik och uppfattar sin verklighet olika innebär 

barns bästa inte alltid samma sak (Cederborg & Karlsson, 2001). 

Huruvida barn och deras livsvärld betraktas beror på vems synvinkel man väljer att se genom. 

Det blir därför nödvändigt att särskilja på begreppet barnperspektiv och begreppsparet barns 

perspektiv. Det som skiljer dem emellan är just vem som har utformat perspektivet (Halldén, 

2003). Barnperspektivet behöver ta tillvara på barns perspektiv, men utifrån den tolkning som 

de i barnets närhet gör. Perspektivet har till syfte att säkerställa barns villkor och arbeta för att 

barns bästa alltid ska beaktas och tillgodoses. Barns perspektiv syftar istället till att 

uppmärksamma och tillvarata det barnen själva uttrycker och skapar. Perspektivet ska utgå från 

barnet själv och inte grunda sig på tolkningar av vad barnet uttryckt. Här innebär det att barnet 

ska ha lämnat sitt bidrag till synsättet, medan det utifrån ett barnperspektiv inte nödvändigtvis 

behöver finnas något bidrag från barnet själv (Halldén, 2003). 

3.3. Teoriernas relevans för studien 

Teorierna har gemensamt att de utgår från barnet, det vill säga hur barn omges av olika 

strukturer och själva påverkar sin omgivning. Teorierna har valts utifrån tanken att de ska hjälpa 

till att belysa vilka behov barn har och hur barnen själva får vara delaktiga i ärenden gällande 

dem. Tanken är att synliggöra hur socialsekreterare arbetar för att tillgodose barns behov. 

Utvecklingsekologin används för att belysa vilka behov i barnets närmaste omgivning som 

bedöms vara de viktigaste och mest centrala. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv vill 

vi se hur socialsekreterare betraktar det enskilda barnet och hens behov. Studiens resultat om 

barns behov kommer att analyseras med hjälp av dessa teorier. 
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4. Metod 

I följande avsnitt redovisas den metod som använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Först presenteras valet av metod följt av en redogörelse för hur insamlingen 

av empirin och urvalet av deltagare har sett ut. Därefter beskrivs analysprocessen. En 

redogörelse av studiens tillförlitlighet presenteras innan en avslutande diskussion om 

forskningsetiska ställningstaganden. 

4.1. Forskningsdesign 

Då studiens syfte är att undersöka hur socialsekreterare upplever att de kan tillgodose barns 

individuella behov vid familjehemsplaceringar samlades analysunderlaget in med hjälp av en 

kvalitativ forskningsmetod. De kvalitativa metoderna fokuserar på hur individen upplever sin 

omvärld och försöker nå djupare kunskap om individens subjektiva erfarenheter (Larsson, 

2005). För att nå socialsekreterares upplevelser och erfarenheter var det nödvändigt att få höra 

de själva berätta om dem. Genom att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv i studien, där 

man definierar verkligenheten utifrån hur människor uppfattar den (Kvale & Brinkmann, 2014), 

var det socialsekreterarnas berättelser om sina tankar och upplevelser av hur de kan tillgodose 

barns behov i sitt arbete som stod i centrum. För att nå denna kunskap behövde socialsekreterare 

få komma till tals och få sina berättelser berättade, vilket sker bäst genom samtal och därför 

valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Studien utgår från en abduktiv forskningsstrategi 

vilket skapat utrymme för användning av både induktiva och deduktiva strategier (jfr. Sohlberg, 

2013). Att låta intervjupersoner själva berätta om sina upplevelser är en induktiv strategi, medan 

användningen av teoretiska perspektiv och tidigare forskning i analysen är deduktiva strategier. 

4.2. Tillvägagångssätt 

4.2.1. Intervjuguide 

De intervjuer som genomförts i studien utgick från en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 

2). Intervjuguiden bygger på olika teman som skapats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, och till varje tema finns det både standardiserade och öppna frågor. 

Intervjuformen har gett oss möjlighet att anpassa frågorna efter intervjusituationen, där de olika 

temana har fungerat som ramar för intervjun. Med denna struktur har det gått att ställa 

ytterligare frågor och utveckla ämnen mer än om intervjufrågorna hade varit fastställda från 

början (Ahrne & Svensson, 2015). Det hade medfört en risk att missa viktig information om 

möjligheten till spontana frågor inte funnits. Följdfrågor fick samtalsflödet att kännas mer 
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naturligt och lättsamt. De teman som intervjuguiden bygger på är utredning och matchning, 

barns behov samt handlingsutrymme. Intervjuguiden låg till grund för de intervjuer som 

genomfördes men gav också utrymme till frågor som kom upp under intervjuns gång, vilket 

inneburit att ingen intervju har varit den andra lik. 

4.2.2. Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner i studien bygger på kriteriet att personen ska arbeta med 

familjehemsplaceringar på socialtjänsten. Utifrån detta kriterium togs kontakt med ett flertal 

socialkontor via telefon och mail. I första hand kontaktade vi avdelningschefer som efter 

godkännande fick en formell förfrågan i form av ett informationsbrev (Bilaga 1), som de i sin 

tur vidarebefordrade till sina medarbetare. Om intresse fanns hos de som blev tillfrågade skulle 

de återkoppla tillbaka till oss. Denna variant av ett tvåstegsurval var lämpligast att använda då 

vi saknat kontaktuppgifter till möjliga deltagare. En risk med urvalsmetoden är att cheferna 

över organisationerna har möjlighet att själv välja vem de vill vidarebefordra förfrågan till och 

kan använda den möjligheten till sin egen fördel (Ahrne & Svensson, 2015). 

Urvalet har också skett genom att vi fått kontakt med möjliga intervjupersoner genom andra 

kontakter, det vill säga ett snöbollsurval (Ahrne & Svensson, 2015). Båda urvalsmetoderna var 

gynnsamma och vi fick med hjälp av båda metoderna kontakt med totalt fem intervjupersoner 

som hade möjlighet att delta i studien. Urvalskriterierna riktade inte in sig på en specifik 

yrkesroll vilket medförde att intervjupersonerna har olika yrkesbefattningar. Samtliga arbetar 

med placeringsförfaranden på socialtjänsten vilket var ett viktigt kriterium för deltagande, men 

huruvida de arbetar med det är olika. Oavsett arbetsuppgifter har vi valt att benämna samtliga 

intervjupersoner som socialsekreterare i studien. Alla intervjupersoner har en socionomexamen. 

4.2.3. Genomförande 

Fem intervjuer med socialsekreterare som arbetar med familjehemsplacering har genomförts. 

Inför varje intervjutillfälle diskuterade vi vem som skulle föra intervjun och vem som skulle ta 

ansvar för noteringar. Båda har dock hjälpts åt när någon av oss fastnad eller gått ifrån ämnet. 

Båda hade möjlighet att ställa följdfrågor och spontana frågor som kom upp under intervjuns 

gång. Innan intervjuns början presenterade vi oss själva och studien samt frågade om samtycke 

till att intervjun spelades in. Samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke. Vid 

transkriberingsförfarandet valde vi att dela upp alla intervjuer på hälften där vi transkriberade 

en varsin del. Detta gjorde vi för att vara tidseffektiva. I transkriberingsförfarandet valde vi att 
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ta med alla meningar som sagts, men valde att inte skriva ut hummanden och jakande som 

förekom när någon annan pratat för att behålla flytet och sammanhållningen i 

intervjupersonernas utsagor. För att säkerställa att transkriberingen var korrekt lyssnade vi 

igenom hela inspelningarna en gång till var och en för sig. 

4.3. Analysverktyg 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar grundar sig analysen på tre teman vilka är matchning, 

barns behov samt handlingsutrymme. De utskrivna intervjuerna lästes igenom och kodades 

utifrån de sedan tidigare bestämda teman. Genom att koda intervjuerna blev det möjligt att 

reducera materialet och urskilja det som hade betydelse för studiens syfte och det som inte var 

det (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Materialet blev även mer strukturerat och lättare att arbeta 

med. Då studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv och det är socialsekreterares 

berättelser som är det centrala har de berättelserna framhävts i resultatet och analysen. 

Meningskoncentrering är en metod för att få fram det viktigaste i en eller flera utsagor, genom 

att ringa in det viktigaste i uttalandena och skriva om det i en kortare version, utan att det tappar 

sin innebörd (Olsson & Sörensen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi började med att enskilt 

gå igenom materialet för att identifiera uttalanden som handlar om de teman vi tidigare bestämt. 

Därefter gick vi tillsammans igenom de viktigaste resultaten. Där flera av informanterna gett 

liknande utsagor har vi skrivit ihop dem, det vill säga använt oss av meningskoncentrering. För 

att understryka resultaten ytterligare valde vi ut relevanta citat.  Genom detta sätt har 

socialsekreterarnas upplevelser och erfarenheter framhävts mer och fått en större betydelse. 

Berättelserna om socialsekreterarnas upplevelser av att kunna tillgodose barns behov vid 

familjehemsplaceringar analyserades sedan i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna 

och den tidigare forskningen. 

4.4. Uppsatsens tillförlitlighet 

4.4.1. Reliabilitet och validitet 

Vi har i studien tagit hänsyn till reliabilitet och validitet, genom att vara noggranna med att 

beskriva arbetets gång och att allt vi gjort går att koppla till studiens syfte  (jfr. Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi har i studien beaktat vår roll som studenter, om vår bristande erfarenhet 

av att intervjua. I praktiken innebär det att frågorna vi ställde kan ha varit otydliga vilket medför 

att intervjupersonerna kan ha missförstått oss, men det kan även ha medfört att vi har 

missförstått de svar vi fått. Detta bidrar till att reliabiliteten blir låg. Det är viktigt att man i 
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rollen som forskare är tydlig, kunnig, vänlig och kritisk som styrande vid intervjusituationer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann menar att det krävs mycket övning för att 

bli en skicklig intervjuare. För att öka tillförlitlighet har vi därför förberett frågeställningarna 

noggrant i förväg och låtit dem utgå från teman vi tidigare bestämt. För att öka reliabiliteten 

närvarade vi båda vid samtliga intervjutillfällen. Det gjorde vi för att vid ett senare skede kunna 

jämföra och diskutera varandras tolkningar av svaren. För att öka tillförlitligheten ytterligare 

har vi efter transkriberingen lyssnat igenom hela inspelningarna var och en för sig för att kunna 

jämföra och diskutera med varandra om vi hört och tolkat intervjupersonerna på ett likartat sätt. 

Det resultat vi sammanställde skickade vi sedan till samtliga deltagare för att ge dem en 

möjlighet att läsa igenom och kommentera det vi skrivit. Detta gjorde vi för att säkerställa att 

vi har tolkat deras utsagor rätt. 

Vi har också velat uppnå en hög validitet i vår studie, och det har vi gjort genom att påminna 

oss själva om vad som var studiens syfte och vilka frågeställningar det var vi skulle besvara. 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp att huruvida validiteten uppfylls eller inte hänger samman 

med forskarens hantverksskicklighet. Utifrån den aspekten pratade vi innan intervjuerna om 

varandras styrkor och svagheter för att intervjumötena skulle bli så bra och användbara som 

möjligt. Vi har tack vare det kunnat stötta varandra under intervjuerna, och hjälpt varandra att 

styra in samtalet på rätt spår när det varit nödvändigt. Detta var bra för att det vid 

intervjutillfällena var viktigt att vi ställde relevanta intervjufrågor och att vi förhöll oss till de 

teman som vi redan bestämt. Det vill säga att vi såg till att undersöka det vi avsåg att undersöka 

för att kunna besvara studiens syfte (jfr. Kvale & Brinkman, 2014). I analysavsnittet valde vi 

att redovisa de av intervjupersonernas svar som vi ansåg var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Vår förhoppning i studien var att hålla ett kritiskt och reflekterande 

förhållningssätt, samt att arbetet ska vara så transparent som möjligt så att läsarna kan följa med 

i hur vi har gått tillväga. 

4.4.2. Generaliserbarhet 

Våra resultat baseras på intervjuer med fem socialsekreterare som arbetar med placeringar av 

barn. Att antalet intervjupersoner är lågt innebär att deras utsagor och upplevelser inte går att 

generalisera till alla socialsekreterare. Detta medför att det är svårt att generalisera resultaten 

över socialtjänstens verksamhet över hela landet. Vårt syfte är inte att se skillnader i arbetet 

med matchning och barnplaceringar mellan olika socialkontor. Det är dock möjligt att göra en 

analytisk generalisering. Detta görs genom att analysera likheter och olikheter mellan olika 
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situationer och använda sig av de tidigare forskningsresultaten som vägledning. Det kan därför 

vara möjligt att ibland generalisera resultaten till andra liknande situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I vårt fall skulle en sådan generalisering vara möjlig gällande socialkontor 

i en likartad kommun, ett lika organisatoriskt styrt socialkontor, lika stora arbetsgrupper och 

om arbetat utgår lika arbetssätt och metoder. 

4.5. Etiska överväganden 

I vår studie har vi varit noggranna med att följa de forskningsetiska regler som finns gällande 

samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

genomföra intervjuerna behövde vi samtycke från de socialsekreterare som deltog. Innan 

intervjutillfällena skickade vi ett informationsbrev (Bilaga 1) till samtliga intervjupersoner där 

vi informerade om vår roll som uppsatsskrivare och syftet med vår studie, samt även hur vår 

studie kommer att användas och var den kommer att publiceras. I informationsbrevet upplyste 

vi deltagarna om önskemålet att få spela in intervjun och hur inspelningarna sedan kommer att 

användas. En annan viktig del i studien, vilket vi också förmedlade var att den baserades på 

frivillighet, det vill säga att intervjupersonerna hade rätt att avbryta sin medverkan oavsett 

anledning. Innan intervjun började tog vi återigen upp att vi ville spela in samtalet och att de 

fick avbryta när de ville (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). I och med detta fick 

intervjupersonerna även ge ett muntligt godkännande. Intervjupersonernas integritet skyddas 

genom att vi följde konfidentialitetskravet, det vill säga att intervjupersonernas identitet inte 

röjs eller kan spåras tillbaka till dem (ibid.). Därför valde vi att avidentifiera intervjupersonernas 

namn, kön, arbetsort samt yrkesbefattning. Istället benämns intervjupersonerna som antingen 

socialsekreterare eller informant. När vi valt att citera eller återberätta vad en informant berättar 

särskiljs dem som informant 1 till och med 5. För  att skydda våra intervjupersoner valde vi att 

inte använda intervjupersonernas unika uttryck eller citat mer än nödvändigt, endast i syfte att 

förstärka texten och ge en djupare förståelse för analysen (jfr. Larsson, 2005).  Materialet 

används inte för något annat än det syfte studien har, vilket utgår från nyttjandekravet. När 

studien är färdigställd raderas allt material såsom ljudinspelningar, anteckningar och 

transkriberingar för att det inte ska kunna användas för andra ändamål. 
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5. Resultatredovisning och analys av empiri 

Resultatet presenteras under olika huvudteman som formulerats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Temana är Matchning, Barns behov och Handlingsutrymme. Varje huvudtema 

har flera underrubriker som redovisar studiens resultat. Det första huvudtemat är matchning 

med följande underrubriker: Matchningsarbetets gång, Vad är ett bra familjehem och När 

matchningen blir lyckad. Det andra huvudtemat barns behov, är uppdelat i Barns individuella 

behov, Skillnad mellan barns behov och önskemål samt Barns möjlighet att påverka sin 

situation. Det sista huvudtemat handlingsutrymme, presenteras under rubrikerna 

Begränsningar i arbetet med matchning och placeringsförfaranden samt Socialsekreterares 

roll och handlingsutrymme. Varje huvudtema avslutas med ett analysavsnitt där resultaten 

kopplas till den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkter som redovisats ovan. 

5.1. Presentation av intervjupersoner 

De fem informanterna som har deltagit i studien arbetar på socialkontor och har i sitt dagliga 

arbete koppling till familjehemsplaceringar. Informanterna har olika befattningar och har 

därmed skilda arbetsuppgifter. Två av informanterna arbetar som familjehemsrekryterare och  

arbetar med familjehem. En annan informant arbetar som barnhandläggare vilket är den person 

som arbetar närmast barnet vid placeringar. En fjärde informant arbetar som 

familjehemsvårdsinspektör där arbetat sker i förhållande till familjehemmen och barnen. En 

femte informant arbetar som samordnare över avdelningen för barn och unga. Av 

forskningsetiska skäl redovisas inte vilka befattningar respektive informant har. Informanterna 

är därmed avidentifierade och benämns som informant 1 till och med 5. När vi hänvisar till 

informanternas yrkesbefattning använder vi oss av benämningen socialsekreterare. 

5.2. Matchning 

5.2.1. Matchningsarbetets gång 

När en utredning utmynnar i att ett barn behöver placeras utanför sitt eget hem är det många 

olika aktörer som samarbetar för att placeringen ska bli så bra som möjligt. Dels är det de 

socialsekreterare som arbetar med utredning av barnets situation och har närmast kontakt med 

barnet och de biologiska föräldrarna. Dels är det de socialsekreterare som rekryterar och stöttar 

familjehem. Tillsammans arbetar socialsekreterarna för att vid familjehemsplaceringar skapa 

trygga och stabila placeringar. Informanterna benämner denna process som matchning, där man 

försöker hitta familjehem som kan tillgodose barnets behov. När en utredning utmynnas i en 
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familjehemsplacering har barnets behov utretts utifrån dokumentationsstödet BBIC, och det 

lämnas över till de socialsekreterare som rekryterar familjehem i form av en remiss. I en del fall 

menar några av informanterna att remissen behöver kompletteras med ytterligare information 

om barnets behov, för att veta vad man ska utgå ifrån när man letar efter ett passande 

familjehem. Informant 5 berättar: 

Vi gör en intervju med barnets handläggare på utredningsenheten. Dels för att ta reda på vilket 

barn vi har, vilket intresse barnet har, hur det mår, finns det några speciella behov av något slag, 

hur gammalt barnet är såklart. Sen så tänker man på vilket sorts familj som skulle passa det 

barnet bäst …. Beroende på vilket stöd barnet kan tänka sig behöva. 

Samtliga informanter uppger att barnets behov ska ligga till grund för matchningen. De berättar 

att man tittar på var barnet har behov av att bo, i närheten av sin ursprungliga hemmiljö eller 

längre bort. Vilken familjekonstellation som lämpar sig allra bäst, kärnfamiljen eller en 

ensamstående förälder.  Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är vilken typ av förebild barnet 

har behov av, hur umgängeskretsen ser ut, skolsituation och ålder. Informant 1 berättar att man 

så långt det är möjligt vill göra en placering som är likvärdig barnets ursprungliga hemmiljö, 

men med de kvalitéer som tidigare saknades. Detta för att kunna bevara barnets sociala samspel 

och den trygghet som finns i den omgivningen barnet tidigare levt i. 

5.2.1. Vad är ett bra familjehem 

Familjehem behöver ha förmågan och kompetensen att kunna tillgodose det utsatta barnets 

behov. Informant 5 berättar att ett bra familjehem behöver ha förmåga att ha en realistisk bild 

över sitt liv och vad man har att erbjuda. Det är viktigt att familjen har goda resurser när det 

gäller tid, utrymme och känslor. Familjehemmet bör vara stabilt och öppet så att de kan hantera 

oväntade kriser och vara beredda för kontakt med olika instanser som bland annat socialtjänst, 

sjukvård och psykiatri. Familjen behöver också ha förmåga att visa sina känslor utåt och ”känna 

med” barnet. Liknande berättar informant 3 att det är viktigt med god reflektionsförmåga och 

känslomässig tillgänglighet hos familjehemmet. Med reflektionsförmåga menar informanten att 

man behöver ha förmågan att kunna reflektera över sig själv och andra. Familjehemmen 

behöver kunna reflektera över vad barnets beteende egentligen står för och kunna förhålla sig 

till det på något sätt så att man kan arbeta för att bemöta barnets specifika behov. Informanten 

förtydligar det genom att säga ”det handlar om att reflektera över att vi alla är människor och i 

grund och botten gör allt vi kan”. 
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Känslomässig tillgänglighet beskriver informant 3 som förmågan att vara medveten om sina 

känslor. Är man undvikande i sin natur, kan det vara svårt att möta ett utsatt barns 

känslomässiga behov. Informanten menar att barn har behov av att bearbeta det de har varit 

med om. Informanten säger: 

De behöver få möjlighet att vara i kontakt med sina känslor, och de behöver också ha 

familjehem som står ut med det och inte avvisar dem, vilket man kan göra om man är väldigt 

undvikande i sin natur. 

Vidare tar informant 3 upp att förmågan att ta emot handledning är en viktig egenskap hos 

familjehemmen. Hen menar att det är svårt att hitta familjehem som kan tillgodose alla behov, 

och därför behövs stöd i form av handledning som komplement. Det handlar om att skapa goda 

förutsättningar för familjehemmen att kunna ta emot hjälp och stöd samt få möjlighet att 

härbärgera sina känslor vid svåra situationer. För att skapa en så god tillvaro som möjligt för 

barnet är det nödvändigt att familjehemmen kan ta emot handledning för att utöka 

familjehemmens förmågor och kompetens att hantera barnets problematik. 

5.2.3. När matchningen blir lyckad 

Samtliga informanter uppger att de först och främst utgår från barnet vid matchningen. Vad 

som är barnens centrala behov skiljer sig dock emellan i informanternas utsagor. De olika behov 

som informanterna tar upp som centrala är att barnet får ett bra bemötande, att de får sina 

känslomässiga behov tillgodosedda, att de ska få ha det bra samt att barnet ska få växa upp och 

få ett fungerande liv. Utifrån de behoven arbetar socialsekreterarna för att göra en så bra 

matchning som möjligt. En god matchning handlar enligt informant 2 om att finna en bra balans 

mellan barnet och familjehemmet. Informanten berättar om ett ärende där ett barn behövde 

omplaceras, där det  i matchningen behövde övervägas vilka behov som var mest centrala. 

Omständigheterna krävde att man gick emot önskemålet om att placeringen skulle ske i 

hemkommunen på grund av brist på familjehem. Skälen till att barnet i ärendet behövde 

omplaceras var att det tidigare familjehemmet hon bodde hos var konservativa och satte mycket 

regler som medförde att barnet inte trivdes, även om mycket annat i familjehemmet hade 

fungerat. I det nya familjehemmet fick barnet möjlighet att vara sig själv, hon fick bland annat 

utrymme att själv välja klädstil och färg på håret samt välja vilken sport hon ville utöva. 

Informant 2 berättar vidare: 
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Där tycker jag att, där har det verkligen blivit en bra matchning, familjehemmet accepterar 

henne som hon är, och då är det precis som att allt det här som är friskt och bra hos det här 

barnet får äntligen komma fram, tidigare var det bara allt det här negativa som syntes. 

Informanten menar också att en god matchning behöver bygga på en ömsesidig respekt mellan 

barnet och familjehemmet. Likaså uppger informant 3 att barnet och familjehemmet behöver 

kunna anpassa sig till varandra för att en placering ska bli så stabil som möjligt. Det är viktigt 

att det råder en balans mellan alla inblandade parters behov för att det ska bli lyckosamt. 

5.2.4. Analys av temat matchning 

Barns behov ska enligt informanternas utsagor ligga till grund för matchningen mellan barn och 

familjehem. Att remissen som används som underlag för rekrytering av familjehem emellanåt 

upplevs som bristfällig, stämmer till viss del in i det resonemang Hultman (2013) för om att 

utredningar av barn är likartade oavsett vilket barn det handlar om. Hultmans avhandling 

redovisar att den bristande informationen kan leda till konsekvensen av att barnens individuella 

behov inte kommer fram ordentligt. För att få en klarare bild av vad barnen har för behov 

försöker informanterna hålla en dialog med ansvarig utredare och får därmed mer underlag att 

arbeta utifrån vid matchningen. Detta ökar möjligheterna för att socialsekreterarna ska göra en 

så bra matchning som möjligt. 

Tidigare forskning om barns upplevelser av familjehemsplaceringar har visat att barn ibland 

har svårt att känna tillhörighet i sina nya familjer (Skoog, Khoo & Nygren, 2015). 

Informanterna har tagit upp egenskaper hos familjehem som ökar förutsättningarna för att en 

placering ska bli bra och barnen ska trivas. Bland annat tog de upp att familjehemmen behöver 

vara känslomässigt tillgängliga för att de ska kunna bemöta barnens känslomässiga behov. Det 

betyder att barnen behöver föräldrar som inte beter sig undvikande utan möter barnet och hens 

behov med öppenhet. Det överensstämmer med de resultat Hedin, Höjer och Brunnberg (2015) 

kommit fram till om att barn behöver en inkluderande miljö för att få en känsla av tillhörighet. 

De menar att barnen blir en del av sin nya familj och miljö fortare där det råder ett klimat med 

värme och struktur samt att relationerna byggs upp genom att man umgås tillsammans. Att en 

placering ska bli bra och barnen ska känna sig hemma i sin nya familj menar Skoog, Khoo och 

Nygren (2015) att barnen behöver få en närmare relation till en tillgänglig vuxen. Det för oss 

tillbaka till det informanterna säger om att familjehemmen behöver vara känslomässigt 

tillgängliga för barnen. Informanterna har också tagit upp att familjehemmen behöver ha en god 

reflektionsförmåga. Familjehemmen behöver kunna reflektera över sig själva och sina förmågor 
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men även kunna reflektera över barnet och dess beteende. Liknande redovisar Skoog (2013) 

vikten av att familjehemsföräldrar tar hänsyn till barnets bakgrund och problematik från tidigare 

för att skapa så goda förutsättningar som  möjligt för att placeringen ska hålla. Sammantaget 

blir det viktigt att vid matchningen beakta vad familjehemmen har för förmåga och kompetens 

att kunna tillgodose och bemöta barnens behov på bästa möjliga sätt. 

 

5.3. Barns behov 

5.3.1. Barns individuella behov 

Vad som är barns behov är svårdefinierat. Informanterna uppger ett flertal behov som är olika 

betydelsefulla beroende på det individuella barnet. Till och börja med pratar de om generella 

grundläggande behov som behöver tillgodoses hos alla barn. Informant 1 menar att de mest 

grundläggande behoven är att ha någonstans att bo, ha tillgång till mat och att någon bryr sig 

om dem.  

Att deras skydd är tillgodosedd och deras utveckling och hälsa, på så sätt få ett vuxenliv och det 

är ju det som är slutmålet. Och tillgodoser de grundläggande behoven, ja naturligtvis tak över 

huvudet, en säng att sova i och mat och kläder och någon som bryr sig om dem på rätt sätt. (I1) 

Likaså tar informant 5 upp ytterligare grundläggande behov såsom trygghet, säkerhet samt 

känslomässig och praktiskt omsorg. Hen menar att det är viktigt att de här behoven alltid blir 

tillgodosedda då de behoven aldrig förvinner. Behovet av känslomässig bekräftelse finns 

oavsett vad barnet har för ålder. Det får inte glömmas bort att även de äldre tonåringarna är i 

behov av denna bekräftelse och kärlek. Informant 2 förklarar att tonårstiden är en svår och 

känslig period i livet. Hen förklarar det med att tonåringar befinner sig i en 

identitetsutvecklingsfas där man börjar fundera över var man kommer ifrån och vad man har 

varit med om. 

Ytterligare behov som informanterna tar upp är de ”speciella behoven”. De refererar till dessa 

speciella behov när de bland annat tar upp funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, 

neuropsykiatriska sjukdomar, traumatiseringar och missbruksproblematik. Dessa behov är 

också viktiga att ta hänsyn till vid matchningen för att skapa goda förutsättningar för att barnet 

ska garanteras en trygg och utvecklingsfrämjande livssituation. Informanterna pratar dessutom 

om andra behov de behöver ta hänsyn till vid matchningen, vilka skiljer sig åt helt beroende på 

vilket barn det handlar om. Sammantaget kan dessa behov bestå av barnets egen problematik, 

religionsuppfattning, kost, syskonrelationer, vänskapskretsar, skolval, intressen samt 
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nätverksmöjligheter. Informant 4 uppger att man måste prioritera de behov som anses vara de 

viktigaste för det här barnets nuvarande situation, då det inte alltid är möjligt att kunna 

tillgodose alla behov. Tyvärr, menar informant 2, att det inte alltid är så enkelt att bedöma vilka 

behov som är de viktigaste. Hen berättar om ett ärende gällande ett yngre syskonpar som 

behövde omplaceras. Den första bedömningen byggde på att man ansåg att barnen hade ett 

behov av att växa upp tillsammans för att bevara syskonrelationen. Placeringen blev dock för 

påfrestande för familjehemmet då barnen agerade utåt och blev för krävande. Vid 

omplaceringen bedömde man istället att syskonparet behövde placeras i olika familjer för att 

kunna tillgodose deras behov. Informant 2 resonerar som följande:  

Alltså det är många syskon som inte har haft så mycket umgänge, alltså de har inte behovet av 

varandra, de har inte det där behovet som andra barn, för de har inte den uppväxten. För många 

barn är det ju överlevnad det har handlat om i deras första år, de har fått stjäla mat, varit 

hungriga, inte fått någon uppmärksamhet, ingen riktig kärlek, så de har inte riktigt den här 

syskonrelationen som man kanske tänker att barn har i vanliga fall. 

5.3.2. Skillnad mellan barns behov och önskemål 

Informanterna uppger att det görs en skillnad på vad som är barnens behov och vad som är 

deras önskemål. Informant 1 menar att ”önskemål är en sak, de nödvändiga behoven är en 

annan”. Hen menar att det inte alltid finns utrymme att uppnå barnens önskemål, men det är 

ändå viktigt att ta i beaktande vad de har för önskemål. Hen berättar om ett ärende där barnet 

och socialsekreteraren har varit överens om att en placering är nödvändig. Barnets önskemål 

var att få bo kvar i närheten av sina vänner och gå kvar på samma skola. Då det var brist på 

familjehem i hemkommunen var det enbart möjligt att genomföra en placering till en annan 

kommun. Informanten berättar att det då är viktigt att man lyssnar på och bemöter det här barnet 

på ett sätt så att barnet förstår. Barnets önskemål ska man lyssna på men det är inte alltid möjligt 

att hitta ett familjehem i närheten, vilket gör att önskemålet inte går att uppfylla.  

Det är inte alltid barnets önskemål så att säga …. För där får man lyssna vad barnet har att säga 

…. Men tyvärr är det inte ditt behov …. Vi förstår det och vi ska försöka ta hänsyn till det. Men 

du måste också försöka lära dig att skaffa en relation, kontakt till andra människor så att du kan 

komma vidare i livet. Ibland är barnets röst viktigt att lyssna på men måste också tala om att vår 

bedömning måste ingå i en annan del, så att säga. (I1) 

Liknande uttalanden gör övriga informanter där det tas upp att barnens önskemål är något de 

alltid lyssnar på, men omständigheter eller olika uppfattningar gör att man inte alltid kan 
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uppfylla dem. Med det senare menar de att barnets önskemål kan gå emot det som man har 

bedömt är ett behov som behöver tillgodoses.  

5.3.3. Barns möjlighet att påverka sin situation 

Huruvida man utgår från ett barns vilja och önskemål är olika beroende på vilket barn det 

handlar om. Informant 5 berättar att hen upplever att barns åsikter kommer fram allra bäst när 

de är starka och tydligt uttalade. Informanten ger som exempel att ett barn tydligt kan uttrycka 

ett önskemål av att få bo hos ett familjehem där barnet kan ägna sig åt sitt hästintresse. 

Informanten berättar att man så långt det går försöker beakta åsikten men att det ibland inte går 

att styra då behov till exempel som skolalternativ kanske bedöms vara viktigare. Liknande 

uppfattning uttalar informant 1: "Barnets röst  har vi lyssnat på och vi kan inte tillgodose det 

önskemålet ibland." Informanterna menar att det är viktigt att man lyssnar på vad barn har att 

säga och beaktar det de tycker är viktigt. Om barnet skulle vilja gå kvar i sin skola så är det 

viktigt att ta hänsyn till det önskemålet. Barnet måste själv vilja. Det kommer inte bli bra om 

barnet inte vill. Informant 2 berättar att hen upplever att sitt arbete med barn går ut på att föra 

barnens talan. 

Merparten av informanterna uppger att hur stor delaktighet barnet har i bedömningar beror på 

barnets ålder och mognad. Ju äldre barnet är desto mer tar man hänsyn till vad det säger. 

Informant 2 berättar:  

Det är mycket utifrån ålder också alltså ja en tonåring absolut, de lyssnar man ju mer på, men 

sen är det småbarn då blir mer ja, nu åkte vi hit för här ska du bo och ja. Ja men det blir ju på 

ett annat sätt. 

Informant 4 uppger att det finns en önskan av att ta mer hänsyn till barnens behov än vad man 

kan göra idag samt en intention om att barn ska få vara delaktiga i det man gör, men på grund 

av stress och tidspress är det svårt att hålla kvar barnets önskan under hela utredningsprocessens 

gång. Informant 3 betonar detta ytterligare genom att säga ”när det är stor omsättning på 

personal blir det inte så mycket barnsamtal och delaktighet som man skulle önska”. Informanten 

gör en metafor där barnet blir som en ”stafettpinne” som pendlar mellan olika handläggare som 

ska försöka etablera en relation med barnet.  
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5.3.4. Analys av temat barns behov 

Utifrån informanternas utsagor ovan går det att urskilja ett flertal behov som kan tillskrivas alla 

barn, men informanterna poängterar att de flesta behoven ändå skiljer sig ifrån varandra 

beroende av vilket barn det handlar om. Det går att se ett samband mellan informanternas 

resonemang och det barndomssociologin belyser om att barn är olika och inte kan betraktas 

som något generellt (Halldén, 2007). Att barnen har olika behov är en följd av att varje barn är 

en egen aktör i livet som påverkar och påverkas av sin omgivning (jfr. ibid.). Informanterna har 

uppgett att familjekonstellationer, skolval, vänskapskretsar och boendeform är faktorer som 

beaktas när de försöker definiera vilka behov ett barn har. Det blir tydligt utifrån ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv att socialsekreterarna arbetar med att kartlägga barnet och 

hens närmaste omgivning, det vill säga det Bronfenbrenner benämner som mesonivå (jfr. 

Andersson, 2013). Informanterna menar att de behöver göra en bedömning om vilka faktorer 

som är viktigast att beakta för att barnet ska få leva i trygga och goda förhållanden. Barnet är 

ändå en individ som formas och påverkas av olika faktorer i sin omgivning (ibid.). 

Skoog (2013) redovisar i sin studie att barns upplever att deras delaktighet är begränsad och att 

de inte kan påverka sin egen situation. Några av informanterna anser att grundläggande behov 

går före barns egna önskemål. De menar att det finns svårigheter i att tillgodose barns önskemål, 

då de inte ses som nödvändiga behov. Samtidigt framkommer det att det är flera behov som 

behöver beaktas, men att det slutligen är socialsekreterarna som bestämmer vad som är det 

viktigaste för barnen. Informanterna menar till exempel att barnens hälsa och utveckling är 

viktigare än barnens önskemål att få bo nära sina vänner. Å andra sidan poängterar 

barndomssociologin att barns åsikter ska användas allt mer (Sallnäs, Vinnerljung & Lagerlöf, 

2010). Frågan är huruvida barnens behov beaktas utifrån ett barnperspektiv eller ur barnens 

perspektiv (Halldén, 2003). Matchningen mellan barn och familjehem utgår enligt 

informanterna från barnens behov. Det blir dock att det är socialsekreterarnas bedömning som 

avgör vad som är barnets behov. Det innebär att man har ett barnperspektiv men inte i den 

bemärkelsen av att barnen får vara med och påverka besluten (jfr. ibid.). 

5.4. Handlingsutrymme 

5.4.1. Begränsningar vid matchning och placeringsförfaranden 

Gällande förutsättningar för att göra en så god matchning som möjligt tar informanterna upp 

flera faktorer som påverkar utfallet. Den mest påtagliga faktorn som samtliga informanter 

uppger är det begränsade antalet familjehem man har att välja mellan. De menar att bristen på 
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familjehemmen är så stor att det ibland inte finns så mycket att välja på och det gör själva 

matchningen svår. Informant 4 berättar att ”man blir glad om man kan välja mellan någon, 

ibland finns det ingen att välja emellan. Informant 1 utvecklar det ytterligare: 

Det är aldrig idealfamiljer, det händer väl, men det är aldrig ideallösningar, utan good enough 

som gäller. Det ska vara tillräckligt bra sen kan det finnas saker som man oroar sig för, det är 

där vi kan och måste komplettera eller stötta i kanske regelbunden handledning.  

Informanterna berättar att matchningen inte alltid blir så bra som man hoppats på, just av den 

anledningen att det inte finns någon att matcha med. De av barnens behov man inte kunnat 

matcha försöker man istället hitta alternativa lösningar på, till exempel handledning. Flertalet 

av informanterna berättar att handledning och utbildning är bra och stärkande för 

familjehemmen. Genom att erbjuda handledning för sådant som är en utmaning för 

familjehemmen är ett sätt att minska risken för att ett sammanbrott ska ske. Orsaker till att 

sammanbrott sker förklarar informant 3 som att det dels kan handla om att familjehemmen inte 

håller måttet och inte klarar av att hantera barnets problematik. Dels då familjehemmen kan ha 

egna problem som dyker upp, vilka man tidigare inte varit medvetna om. Informant 1 och 4 

menar att man brister i handledningen, vilket medför att man inte kan ge familjehemmen det 

stöd och hjälp de kan vara i behov av och att de därför väljer att säga upp sitt uppdrag. 

Handledningens betydelse betonar informant 3 som sådan:  

Men just det här att verkligen jobba med handledning över tid och vara i utvecklingsprocesser 

tillsammans med familjehemmen det är väldigt givande för alla parter skulle jag vilja säga. 

Ytterligare begränsningar informanterna tar upp i sitt arbete är att det råder stor brist på personal 

samt att det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna ge familjehem en högre ersättning. 

Personalomsättningen får till konsekvens att de enskilda socialsekreterarna får fler antal klienter 

och blir överbelastade. Informant 2 tar upp att det är svårt att få tid för allt man ska göra. Hen 

fortsätter med att säga att det inte finns tillräckligt med tid och utrymme att ha den kontakt med 

barnen man vill eller att erbjuda familjehemmen det stöd de skulle behöva ha. Att kunna ge en 

högre ersättning till familjehemmen, tror informant 5 och medparten av de andra informanterna 

skulle öka förutsättningarna för att kunna rekrytera fler familjehem och därmed få mer att välja 

mellan i matchningen. 
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5.4.2. Socialsekreterares roll och handlingsutrymme 

En lyckad placering kan ibland bero på socialsekreterares roll och handlingsutrymme. 

Informanterna uppger att deras roll som socialsekreterare är viktig. Informant 4 definierar sin 

roll som ”ytterst viktigt. Vi pratar om barn …. Det är det största ingreppet man kan göra”. 

Informant 2 berättar att som socialsekreterare, oavsett om man arbetar med barn eller vuxna, så 

har man stor möjlighet att påverka och skapa bättre förutsättningar för klienten. Vidare berättar 

hen att det i arbetet ingår att vägleda sina klienter rätt och föra sina klienters talan. Informant 1 

pratar om vikten av att skapa en god relation med barnen man arbetar med. Informanten menar 

att en god relation underlättar arbetet med föräldrarna och att barnet känner sig tryggt. 

Målsättningen, menar hen, är att det är en och samma person som ska ha ansvaret för barnet 

hela vägen från utredning och under hela placeringsförfarandet för att kunna bygga upp en så 

bra relation som möjligt med barnet.  

Informant 3 berättar om sin roll som socialsekreterare och hur hen använder sitt 

handlingsutrymme. Informanten förklarar att hen ibland behöver kliva ur sin egen roll för att 

göra det hen anser är bäst för barnet. Att använda sig själv som redskap är ett sätt att kompensera 

olika brister som finns. Samtidigt är informanten medveten om sin egen roll och sina 

arbetsuppgifter. Informanten berättar: ”Jag har jobbat så länge med det här, så jag tillåter mig 

inte begränsas, utan jag prioriterar det som jag tycker är viktig”. Vidare berättar informant 3 att 

”det är ingen tvekan om hur vi, hur jag vill jobba i det avseendet, men sen är det organisationen 

som inte riktigt bär upp det på det sätt som den borde”.  

5.4.3. Analys av temat handlingsutrymme 

Bristen av familjehem är en faktor som försvårar matchningsarbetet. Det låga antalet 

familjehem medför att det många gånger handlar om att göra en matchning som är ”good 

enough”. Det vill säga att man helt enkelt får nöja sig med någon av de familjehem som finns 

tillgängliga. Matchningen mellan barnet och familjehemmet är inte alltid en ideallösning, men 

socialsekreterarna strävar ändå efter att placeringen ska bli så bra som möjligt. De kompletterar 

placeringen med andra insatser för att barnets bästa ska bli beaktat, vilket är ett tecken på att 

socialsekreterarna besitter ett barnperspektiv (jfr. Halldén, 2003). Trots att socialsekreterarna 

är måna om ett bra matchningsarbete blir matchningen ibland bristfällig. Informanterna uppger 

att en sämre matchning ibland är förklaringen till att ett sammanbrott sker. Den tidigare 

forskningen har redovisat ett flertal faktorer som kan bidra till att en placering slutar i 
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sammanbrott. Dels har Skoog et.al. (2012) belyst att barn i tonårsåldern och barn med våldsamt 

beteende löper större risk att placeringen bryts. Dels är barns mentala problem och antisociala 

beteenden också bidragande faktorer (Sallnäs, Vinnerljung & Khyle Westermark, 2004). 

Informanternas utsagor kring sammanbrott betonar istället bristen på familjehemmens förmåga 

att härbärgera det placerade barnets problematik. Vidare menar de att sammanbrott sker på 

grund av att de inte kan erbjuda den stöd och hjälp i form av handledning som familjehemmen 

ibland är i behov av för att klara uppdraget. Liknande resultat har Khoo och Skoog (2004) 

redovisat där familjehemsföräldrar upplever att de inte får tillräckligt med stöd från sina 

socialsekreterare. De redovisar även att familjehemsföräldrarna upplever att de från början inte 

har fått all nödvändig information om barnens problematik och behov. 

Ett sätt att väga upp eventuella oförmågor eller saknad kompetens hos familjehemmen, kan 

enligt informanterna vara handledning. Informanterna berättar att familjehemmen med hjälp av 

handledning har möjlighet att få en ökad förståelse för barnens utsatthet. De menar att det är ett 

sätt att minska risken för sammanbrott. En annan förutsättning för en lyckad placering som 

också tas upp är socialsekreterarnas roll och handlingsutrymme i sitt arbete (jfr. Berglind, 

1990). Det vill säga deras möjlighet att påverka och skapa bättre förutsättningar för barnen. En 

informant menar att hens handlingsutrymme beror till stor del på sin kompetens samt den goda 

inställningen och vilja att verka för barnets bästa, även om hen behöver gå utanför sin arbetsroll. 

Dock finns det en medvetenhet om att hens handlingsutrymme inte får överskrida de lagar som 

socialsekreterare måste följa (jfr. Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Informanterna 

berättar att socialsekreterare kan underlätta sitt arbete med barn genom att bygga en god relation 

till barnen och dessutom öka barnens känsla av trygghet. Just bristen på kontinuitet på 

socialsekreterare för barnen har visat sig vara en bidragande faktor till att barn som placeras har 

svårt att känna känslan av tillhörighet (Skoog, Khoo & Nygren, 2015). Likaså är 

socialsekreterarens möjlighet att skapa en god relation till familjehemmen viktig, för att de ska 

känna att de får stöttning i sitt uppdrag (jfr. Khoo & Nygren, 2004). Huruvida den möjligheten 

finns, menar informanterna, beror på om det finns tillräckligt med tid och utrymme för att bygga 

en relation till både barnen och familjehemmen. 
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6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever att de kan tillgodose barns 

behov vid familjehemsplaceringar. Strukturen för diskussionsavsnittet börjar med en 

redovisning av de viktigaste resultaten utifrån studiens frågeställningar. Därefter förs en 

resultatdiskussion i förhållande till tidigare forskning och våra tolkningar. Kapitlet avslutas med 

en metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 

6.1. Sammanfattning av viktigaste resultaten 

Studieresultaten visar att matchningsarbetet utgår från en remiss där barnens behov framgår. 

Remissen används som arbetsunderlag vid sökandet av familjehem och har därmed en 

betydande roll vid matchningen. Socialsekreterarna upplever ibland att barnens behov inte 

kommer fram tillräckligt i remisserna och att det då blir svårt att veta vad för typ av familjehem 

som det specifika barnet behöver. Samtidigt upplever socialsekreterarna att det råder en stor 

brist på familjehem vilket gör urvalet begränsat. Att inte kunna välja fritt mellan familjehem 

gör att man inte kan ta tillvara på alla barns behov och önskemål utan socialsekreterarna behöver 

göra en bedömning om vilka behov som är viktigast. Socialsekreterarna behöver skilja på vad 

som är barnens behov och vad som är önskemål, då de dels inte alltid stämmer överens med 

varandra, men dels för att det inte alltid finns utrymme att tillgodose dem båda. Resultatet visar 

att bedömningen oftast är att behoven är viktigare än barnens egna önskemål. 

Socialsekreterarna upplever att de alltid lyssnar på barnens önskemål och beaktar dem, men att 

omständigheterna gör att de inte kan göra mer än så. Vad som definieras som barns önskemål 

är det barnen själva har uttryckt att de vill, medan barnens behov är en bedömning från 

socialsekreterarnas sida om vad barnet behöver för att garanteras en god och gynnsam 

uppväxtmiljö. En god matchning enligt socialsekreterarna är när man har hittat ett familjehem 

som kan tillgodose barnens fysiska, psykiska, sociala och emotionella behov. 

6.2. Resultatdiskussion 

Jämförelsevis finns det både likheter och skillnader mellan det den tidigare forskningen 

presenterat och vår studies resultat. Till att börja med har det uppmärksammats att barnens 

åsikter och önskemål inte alltid framkommer i de remisser som socialsekreterarna använder 

som underlag för att matcha barnet med familjehemmen. Den bristande informationen är ett 

möjligt tecken på att barns delaktighet i ärenden gällande dem själva emellanåt är låg. I 

förhållande till den tidigare forskningen om barns delaktighet är detta inget nytt, då både Skoog 
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(2013) och Karlsson och Cederborg (2001) uppmärksammat att barns delaktighet inte fått den 

betydelse de bör tillskrivas. Å andra sidan visar resultaten i vår studie att det finns goda 

intentioner för att verka för barns åsikter och önskemål. Det uttrycks en vilja hos 

socialsekreterarna att beakta barnets röst genom att föra en dialog med barnet om vad som sker 

och varför ett beslut blir som det blir. Även om barnens åsikter inte påverkar resultatet blir 

barnen ändå lyssnade på och får möjlighet att säga sitt, vilket tyder på att socialsekreterarna 

arbetar för att göra barnen delaktiga. Till skillnad från den tidigare forskningen som tagit upp 

att avsaknaden av barnens åsikter har sin grund i brister i dokumentationen (Hultman, 2013) 

tog våra informanter upp att det ofta saknas utrymme för att ta hänsyn till alla behov och 

önskemål. Socialsekreterarna menade att de oftast behöver göra en bedömning om vad som är 

det bästa för barnet. Det går att ställa sig frågan om socialsekreterarna verkligen vet vad som är 

barnets bästa. Om man från ett barndomssociologiskt perspektiv ser ett barn som en aktör i 

samhället (Halldén, 2007) bör barnet vara den som känner sig själv bäst och därmed även sina 

behov. Barnets åsikter kanske inte bara behöver bli lyssnade på, utan även få en större betydelse 

i bedömningarna gällande dem, likt med vad den tidigare forskningen har presenterat. 

Att sammanbrott är ett vanligt fenomen i familjehemsplaceringar uppmärksammas i den 

tidigare forskningen (Sallnäs, Vinnerljung & Khyle Westermak, 2004; Skoog, Dalin, Röbäck 

& Khoo, 2012) och vår studie bekräftar dessa resultat. Det finns dock en skillnad i vår studie 

beträffande vad som definieras som möjliga riskfaktorer. Forskningen presenterar faktorer som 

har med barnens problematik att göra medan våra resultat visar att det är en möjlig konsekvens 

av ett bristande arbete från socialsekreterarnas sida. Socialsekreterarna tog bland upp att de inte 

har tillräckligt med resurser för att handleda och hjälpa familjehemmen så mycket som de skulle 

vilja. De tog även upp att en matchning som från början inte är helt bra, riskerar att bli en 

placering som slutar i sammanbrott. Även om den tidigare forskningen och informanterna i den 

här studiens förklaringar till sammanbrott skiljer sig, blir det möjligt att tolka det som att 

sammanbrott vanligtvis sker till följd av att familjehemmen inte klarar av barnens problematik. 

Sammantaget är det möjligt att dra slutsatsen av vår studie, att socialsekreterarna inte upplever 

att de fullt ut kan tillgodose barns behov i matchningen vid placeringsförfaranden. Även om 

socialsekreterarna i bästa möjliga mån försöker göra en bra och hållbar matchning kan inte alla 

behov och önskemål tillgodoses, då det råder en stor brist på familjehem. I många fall handlar 

det om att göra en matchning som är ”good enough” och nöja sig med det. I de fallen får man 

använda sig av resurser runtomkring för att göra placeringen bra och utvecklingsfrämjande för 
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barnet. Det blir en utmaning för socialsekreteraren att använda sin roll och sitt 

handlingsutrymme för att göra det som är bäst för barnet. Att bygga en nära relation till barnet 

och vara en stabil punkt i barnets liv kan göra att barnet känner en trygghet och därmed göra 

placeringen mer hållbar. De socialsekreterare som arbetar med familjehem kan i sin tur 

uppmuntra familjehemmen att ta emot handledning men också finnas där för familjehemmet 

när de behöver stöd. Socialsekreterarna kan genom att använda sig själva bli en viktig del i en 

placering. I förhållande till FN:s barnkonvention (UNICEF, 2009) som presenterades i studiens 

inledande kapitel går det utifrån studiens resultat att se att barnen är delaktiga i 

matchningsarbetet genom att socialsekreterarna lyssnar på barnens åsikter. Tyvärr visar 

resultatet även att barnens åsikter och önskemål inte alltid kan tillgodoses i matchningen. 

Barnkonventionen reglerar även att barn bästa alltid ska beaktas. Det är vår uppfattning att det 

är tydligt att oavsett om barnens åsikter påverkar beslutet eller inte, eller om barnens alla behov 

blir tillgodosedda eller inte, så strävar socialsekreterarna i studien efter att göra det som är bäst 

för barnet. 

6.3. Metoddiskussion 

När vi gjorde urvalet av intervjupersoner var vårt enda kriterium att de skulle arbeta med 

barnplaceringar. Under studiens gång kom det fram att våra intervjupersoner har olika 

yrkesbefattningar vilket medförde att deras berättelser skiljde sig åt. Vi insåg att vi i förväg 

borde ha tagit reda på hur respektive socialtjänst är uppdelad organisatoriskt. Då våra 

intervjupersoner arbetar med olika arbetsuppgifter funderar vi över huruvida detta har påverkat 

vårt studieresultat. Vissa frågor som vi ställde var ibland riktade till en specifik yrkesbefattning, 

vilket gjorde att vissa intervjupersoner hade svårt att svara på alla frågor. Vilka frågor vi ställde  

ändrades under intervjuernas gång utefter vad intervjupersonerna kunde svara på, vilket gjorde 

att ingen intervju var den andra lik. Vi anser att det ändå blev bra då det framkom under studiens 

gång att matchningsarbetet omfattas av olika professioner. Vi tycker ändå att det resultat vi fått 

fram uppfyller studiens syfte. Vi tycker också att vi fått större kunskap om hur barns behov 

synliggörs, då socialsekreterarnas upplevelser är olika beroende på vilken infallsvinkel de har 

till matchningen. Vi diskuterade också om det hade varit mer gynnsamt för vår studie om vi 

haft fler intervjupersoner från varje yrkesbefattning eller om resultatet ändå skulle fått liknande 

resultat.  

En annan aspekt som vi ställt oss frågande till är vårt val av en semistrukturerad intervjuguide. 

Vi tänker att valet gett oss en stor frihet att ställa följdfrågor beroende på situationen men det 
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har varit svårt att hålla reda på om vi fick de svar vi var ute efter. En ytterligare konsekvens vi 

varit medvetna om är att vi ställde otydliga och ledande frågor som möjligtvis har påverkat våra 

intervjupersoners svar. Det tål att diskuteras om valet var bra för oss som oerfarna intervjuare 

och huruvida studieresultatet möjligen kan blivit annorlunda om vi hade ställt exakt samma 

frågor till samtliga intervjupersoner. Vi upplever dock att de olika frågor vi ställt har betydelse 

för studiens syfte och frågeställningar och tänker att studieresultaten ändå är tillförlitliga. 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Ett noterbart resultat som vi ser i vår studie är att socialsekreterarnas upplever sin roll som 

viktig. I studieresultaten har en socialsekreterare utmärkt sig för att använda sin roll och sitt 

handlingsutrymme för att förbättra situationen för de placerade barnen. Vi tänker att det kan 

vara betydelsefullt att uppmärksamma socialsekreterares handlingsutrymme ytterligare i 

fortsatt forskning, för att se vad den kan spela för roll i relation till barns fortsatta utveckling. 

Vår uppfattning är att det alltid kommer att finnas olika former av brister i socialsekreterares 

arbete då arbetet med utsatta barn kräver mycket resurser. Fortsatt forskning kring 

socialsekreterares roll och handlingsutrymme kan ge möjlighet att synliggöra faktorer som kan 

förbättra arbetet med barn.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter från högskolan i Gävle och det är nu dags för oss att skriva vårt 

examensarbete. Vi är intresserade av hur socialsekreterare som arbetar med 

familjehemsplaceringar upplever att de kan tillgodose barns behov vid placeringar. Vi vill 

genom arbetet få veta hur man matchar ett barn med ett familjehem och vilka kriterier som finns 

vid förfarandet. 

För att uppnå vårt syfte önskar vi hålla enskilda intervjuer som beräknas ta ca en timme. 

Intervjun kommer att spelas in. Medverkan är frivillig och ni har rätt att avbryta den när som 

helst. Ni som medverkar garanteras full anonymitet. Materialet kommer endast nyttjas av oss 

studenter för att besvara arbetets syfte och därefter att raderas. Arbetet kommer att läggas ut på 

databasen Diva när det är färdigt. Innan arbetet är klart har ni möjlighet att ta del av de delar ni 

bidragit till, om önskan finns. 

Vi hoppas att vår studie kan vara av intresse för er och att ni skulle vilja medverka. Då tiden är 

begränsad önskar vi få hålla intervjuerna så snart som möjligt, och hoppas att ni har möjlighet 

att avvara tid för att träffa oss. För att underlätta möten och vara tidseffektiva kan vi komma till 

er för att hålla intervjuerna.  

Om ni önskar medverka eller har frågor om studien så är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Tack på förhand! 

Daranee Branten  Rebecca Wannersten  

daranee@hotmail.com  rebeccarolfart@hotmail.com 

073-262 27 92  073-707 00 24 

Handledare 

Ulla Forinder 

ulla.forinder@hig.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Presentation 

En kort presentation om sig själva utifrån: 

- Arbete (befattning, arbetsuppgifter, tjänstens längd). 

- Utbildning 

Utredning och matchning 

- Utgår ni ifrån någon metod eller teori i placeringsförfaranden? 

- Hur går arbetet till när ni väljer familjehem till ett barn? 

- Vilka kriterier utgår ni ifrån när ni parar ihop barn med familjehem? 

- Hur skulle ni beskriva en god ”matchning”? 

- Hur framkommer barns åsikter i utredningarna? 

Barns behov 

- Vilka behov är mest centrala i barnplaceringar? 

- Har barn olika behov utifrån kön, ålder, klass och funktionsnedsättningar? 

- Hur arbetar ni för att tillgodose barns individuella behov? 

Handlingsutrymme 

- Upplever ni att ni har möjlighet att tillgodose barns individuella behov? 

- Finns det något som begränsar möjligheten att kunna tillgodose barns individuella 

behov i matchningen? 

- Finns det något i arbetssättet som ni upplever behöver förändras? 

- Vilken roll tror ni att ni som socialarbetare spelar i placeringsförfarandet? 

 

 

 


