
 

 

 

Examensarbete 

I spänningsfältet 
-En kvalitativ studie om socialsekreterarnas 

förhållningssätt gentemot biologiska föräldrar i 

samband med familjehemsplacering 

Författare: Jenny Lindqvist 

Handledare: Lars Sörnsen 

Examinator: Lottie Giertz/Kristina 

Gustafsson 

Termin: HT16 

Ämne: Självständigt arbete/ 

examensarbete för kandidatexamen 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2SA47E 



  
 

i 
 

Abstract 

The purpose of the study is how social workers relate to the biological parents in 

connection with the placement of children in foster homes. The study was conducted 

using a combination method where a focus group interview and five individual 

interviews with social workers in child and youth section completed. Based on the 

purpose and questions how social workers describe their role, dilemmas and strategies 

in the work with parents of children placed, I consider the most obvious roles is the 

organizer of relationships, listeners and mediators. The result shows that the contact to 

the biological parents require a flexible approach depending on the situation and how 

the relationship with current parents look like. Local circumstances and personal 

characteristics creates opportunities and challenges, thus forming the basis for how they 

relate to the clients. Social workers carry a duality because they represent a bureaucratic 

organization while investigations and the assessment of individual officials. Each 

municipality must structure their organization to the prevailing conditions in the 

municipality. This creates opportunities and challenges in the relationship between the 

social worker and the clients. 
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Inledning 

Problemformulering 

Genom historien har synen på barn förändrats och barnkonventionen är en av de faktorer som 

påverkat svensk lagstiftning bland annat genom att barns bästa skall sättas i fokus. Detta 

innebär att alla åtgärder och beslut som berör barn skall styras av ett barnperspektiv (Bäck-

Wiklund & Lundström 2001, socialstyrelsens allmänna råd, 2015). Om det finns risker att 

barnets hälsa och utveckling skadas står det under socialtjänstens ansvar att skydda barnet 

(Socialstyrelsen, 2015; Leviner, 2011). De lagar och riktlinjer som finns i socialtjänstlagen 

talar om barns rättigheter och vilket skydd barn står under. Dessa riktlinjer är nationellt 

gällande för alla Sveriges kommuner. Dock innebär det att socialtjänstlagen inte i detalj 

beskriver hur varje enskilt fall skall bedömas. Likaså finns det inte en exakt mall hur 

arbetsuppgifterna skall vara fördelade och vilka arbetsuppgifter det innebär organisatoriskt för 

kommunerna. Det innebär att det är varje kommun som avgör hur socialtjänstens riktlinjer 

skall utformas utifrån rådande lagstiftning och hur arbetsuppgifterna skall fördelas.  Det är 

den enskilda handläggarens uppgift att utifrån ramlagstiftningen avgöra vad som är barnets 

bästa. Socialtjänsten/socialsekreteraren får rollen som expert som skall uttala sig och bedöma 

föräldrar och barns situation. Det innebär att socialsekreterarna som myndighetspersoner har 

stor makt och inflytande över barnets situation. Under utredningen av ett barns situation och 

placering är socialsekreterarna länken mellan de olika klienterna. Klienterna i Höjers studie 

innefattar föräldrar, barn och familjehem. Vad socialtjänsten bedömer som bäst för barnet blir 

den avgörande frågan (Höjer, 2011). 

 

I barnkonventionen står det bland annat att ett barn inte ska skiljas från föräldrarna mot deras 

vilja, utom när det är för barnets bästa och att ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att 

träffa dem regelbundet (unicef, 2016). Socialtjänstens ansvar enligt 5kap 1§(SFS 2001:453) 

är att verka för att barn och ungdomar växer upp i trygga förhållanden och den allmänna 

uppfattningen är att föräldrar är de viktigaste personerna i barnens liv. Socialtjänstens uppdrag 

är att stötta och erbjuda föräldrarna den hjälp som de behöver för att klara av sin föräldraroll 

(Socialstyrelsens allmänna råd; 2015). Socialsekreterarna skall å ena sidan förhålla sig till att 

föräldrarna har rätt till privat- och familjeliv utan onödig inblandning av myndigheter (SoL 

1kap 1§, 2001:453) och å andra sidan har barn rätt till skydd av myndigheter (1kap SoL 2§, 

2001:453). Socialtjänsten skall alltid i första hand uttömma möjligheterna till frivilliga 

insatser innan man talar om tvång. Att tvångsomhänderta ett barn sker genom Lagen om vård 
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av unga (LVU) när riskerna för barns hälsa och utveckling är så allvarliga och ett samarbete 

med vårdnadshavarna inte kan komma till stånd (SFS 1990:52). 

 

I den tidigare forskningen som Höjer och Ponnert i olika studier visar är att de biologiska 

föräldrarna upplever att socialtjänsten är så fokuserade på att skydda barnen att stöttningen av 

föräldrarna hamnar i skymundan. Föräldrarnas upplevelse är bland annat att socialsekreteraren 

inte respekterar och lyssnar på dem (Höjer, 2011; Ponnert, 2003). Efter utredning och intensiv 

kontakt med socialtjänsten och om utredningen resulterar i en placering, väntar nästa fas. I 

Leviners (2011) avhandling om Rättsliga dilemman uttrycker socialsekreterare att det är först 

efter att en placering blivit gjord som det verkliga arbetet börjar. Flera forskningar pekar på 

att socialtjänstens agerande och arbete med barn och deras relation till sina föräldrar har en 

avgörande inverkan på hur placeringen blir för barnet i kontakten till sina föräldrar och till 

familjehemmet. För föräldrarna är relationen och upplevelsen av socialtjänstens agerande 

centralt för hur de upplever placeringen av sitt barn (Ponnert, 2003; Hedin, 2015;  Höjer, 

2011). 

 

Forskning som jag tagit upp visar även på andra sidor av socialsekreterarens situation, bland 

annat att socialsekreterarnas höga arbetsbelastning innebär mindre tid per klient (Höjer, 2011). 

En annan studie visar att när socialsekreterare är alltför fokuserade på relationen med de 

biologiska föräldrarna kan utredningen kring barnens situation därför påverkas Leviners 

(2011). Det speglar att det finns olika sidor som lyfter fram olika aspekter kring betydelsen av 

föräldrars kontakt med barn i sammanhang av en placering. En placering utanför familjen är 

tänkt som en tillfällig lösning med förhoppning om att återförena barnet med sin familj igen 

(Höjer 2011). Socialtjänstens ingripande och arbete påverkar därför kontakten till de 

biologiska föräldrarna och det ansvar socialtjänsten har att se till barnets bästa. Många 

aspekter inverkar på barnets placering i kontakten till föräldrarna så som; de övergripande 

lagarna, kontakten med barnet, hur kontakten mellan föräldrar och familjehem fungerar och 

socialsekreterarens ansvar att se till barnets bästa. 

 

Socialtjänsten har, som tidigare nämnts, ansvar att verka för goda relationer. Ponnerts, (2003), 

Hedins (2015) och Höjers (2011) forskning har redan belyst föräldrars upplevelse av 

socialtjänsten men förhoppning är att min studie kan ge en fördjupad kunskap om 

socialsekreterarens förhållningssätt gentemot föräldrar till placerade barn. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa och förstå hur socialsekreterarens förhållningssätt är gentemot de 

biologiska föräldrarna i samband med en placering av barn i familjehem. 

-  Hur beskriver socialsekreterarna sin roll i kontakten med föräldrar till placerade barn? 

- Hur förhåller sig socialsekreterarna till de dilemman som kan uppstå i spänningsfältet mellan 

de olika parterna samt hur använder socialsekreteraren sitt handlingsutrymme i kontakten med 

föräldrarna? 

 

Avgränsningar 

I studien har jag valt att avgränsa mitt område till barn och unga som är placerade i familjehem. 

Placering på hem för vård och boende (HVB) omfattar barn, ungdomar, vuxna och familjer 

som på grund av missbruk eller eget beteende behöver en mer organiserad vård än vad ett 

familjehem kan erbjuda (ivo.se). 

 

Arbetets disposition 

I kommande stycke ges bakgrundsinformation till studien, information om tidigare forskning 

och teoretiska aspekter. Därefter följer ett avsnitt om valet av metoder som gjorts för att 

genomföra studien. Det stycket innehåller vetenskaplig ansats, urval, genomförande samt 

etiska aspekter för studien. Efter en genomgång av tillvägagångssättet presenteras studiens 

resultat och analys som slutligen följs av en slutdiskussion. 
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Bakgrund 

Här lyfts socialtjänstens uppdrag och rättsliga grunder i socialtjänstens arbete fram med 

inriktning på föräldrar till placerade barn, hur några av de lagar och riktlinjer ser ut och vilka 

förutsättningar det skapar i det praktiska arbetet för socialsekreterarna som arbetar med 

placerade barn. 

 

Socialtjänstens organisation och funktion 

Synen på barn och familj har förändrats under framförallt 1900-talet fram till idag. Barn 

innefattar personer under 18 år (socialstyrelsens allmänna råd 2015). Idag har synen på barn 

framförallt påverkats av FN:s barnkonvention som Sverige skrev under 1990. Där påtalas 

barnets bästa som den centrala utgångspunkten för arbetet med barn och har medfört att 

begreppet ”barns bästa” har införts i SoL (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453) och i LVU (Lagen 

om vård av unga, SFS 1990:52). ”Barns bästa” innebär att se på barn som fullvärdiga och 

kompetenta medborgare som skall mötas med respekt i varje sammanhang (Socialstyrelsens 

allmänna råd, 2015). 

 

År 2013 skärptes uppföljningen av familjehemsplacerade barn och i 6 kap 7§ Sol (SFS 

2001:453) står det att socialtjänsten är skyldig att utse en särskild socialsekreterare för varje 

familjehemsplacerat barn. I denna studie innebär det personer som handlägger ärenden med 

barn och unga. Eftersom fokus i studien ligger på arbetet efter en placering gäller det främst 

barn och unga-handläggare som utreder barnens situation och beslutar om insatser, eller 

barnsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet och dess relationer med familj och 

familjehem. Det innebär att det är socialtjänstens skyldighet att besöka familjehem samt att 

ha samtal med barnen såväl som med deras vårdnadshavare och familjehemsföräldrar (ivo.se, 

2016). Familjehem avser ett hem som inte alltid har en biologisk koppling till barnet som det 

är placerat hos. Ett familjehem ersätter den dagliga omsorgen om barnet. Det är 

socialnämndens ansvar att den som placerats i ett annat hem än det egna får god omvårdnad 

(SFS 2001:453). 

 

I 2kap 1§(SFS 2001:453) står det att “varje kommun har ansvar för socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de 

behöver.” Socialtjänstens uppdrag är att uppnå målen för lagstiftningen men varje kommun 

har rätt att utifrån sitt självstyre utforma organisationen av socialtjänsten för att uppfylla 
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målen. Vissa bestämmelser är kommunen tvingad att uppfylla. Det är bestämmelser kring 

försörjningsstöd (4 kap, 1§ SoL, SFS 2001:453) och skyddet av barn och unga (5 kap 1§ SoL, 

SFS 2001:453). Socialtjänstens mål är att främja demokrati, ekonomisk trygghet, social 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhället. Socialtjänstens 

verksamhet inriktas mot att ta tillvara människans ansvar och rätten till självbestämmande och 

integritet. Socialtjänstlagen är en ramlag som vilar på socialtjänstens olika mål. Eftersom SoL 

är en ramlag kan varje kommun i Sverige fritt anpassa sitt tillvägagångssätt efter storlek och 

specifika behov i kommunen. Skulle lagstiftningen vara alltför detaljerad kring hur detta skall 

se ut kan det istället bli ett hinder för att kunna främja enskilda tillvägagångsätt som passar 

klienten. Klient är ett begrepp innefattar föräldrar, barn eller familjehem (Johansson 2006)  

 

Socialtjänsten förväntas hjälpa den enskilde att frigöra och utveckla sina egna resurser, 

därmed inte sagt att socialtjänsten skall ta över den enskildes ansvar för sitt liv och sin 

situation. Ansvaret ligger fortfarande på den enskilde men det är socialtjänstens uppdrag att 

erbjuda hjälp och stöd och i vissa fall finns det tvingade lagar kring detta som till exempel 

LVU (SFS 1990:52). 

 

Föräldrars rätt och barnskydd 

I  min studie innebär förälder de som är biologiska föräldrar eller de som genom adoption är 

mamma och pappa till barnet. Familjehemsföräldrar är de som tillsammans med socialtjänsten 

är ställföreträdande förälder då ett barn blir placerat i familjehem. Leviner (2011) tar i sin 

avhandling upp konflikten mellan föräldrarnas rätt till privat-och familjeliv och barns rätt till 

skydd från brott och utsatthet i sin hemmiljö. 

Leviner lyfter fram att föräldrarätten regleras av Europakonventionen som inkorporerats i 

svensk lag till skillnad mot barnkonventionen som endast har ratificerats. Det innebär att det 

påverkar lagen men inte gäller som svensk lag. Föräldrarätten väger lagmässigt tyngre tyngre 

än barnkonventionen och innebär att enskilda har rätt att leva sina liv utan inblandning från 

myndigheter. Det är en negativ rättighet som innebär att föräldrar kan ställa krav på att 

myndigheter inte skall lägga sig i onödan. Barnskyddet är en positiv rättighet som kräver ett 

agerande från myndigheterna, till exempel socialtjänsten. Stöd av SoL eller ett LVU- 

omhändertagande är en balansgång mellan att se till barnens rätt, barnens behov och föräldrars 

intresse av att vara med sina barn. Socialtjänstens arbete går ut på att förändra människor och 

motivera dem till att samarbeta. Värderingar kring vad som är ett gott föräldraskap är grunden. 

Socialsekreterarna ska genom kontakten med föräldrarna balansera mellan stöd och kontroll 
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av deras roll som föräldrar. För att avgöra vilken typ av insats eller stöd som ska sättas in ska 

socialsekreterarna kontrollera föräldrarnas omsorg, boende och vård av barnet. 

Socialsekreterarnas uppdrag är att avgöra vad som är bäst för barnet utifrån en individuell 

bedömning (Leviner 2011). 

 

Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga 

Socialtjänsten skall alltid i första hand uttömma möjligheterna till frivilliga insatser innan man 

talar om tvång. De allra flesta insatser som sker genomförs frivilligt.  Enligt Föräldrabalken 6 

kap 11§ (SFS 1949:381) har föräldrar rätt att bestämma i frågor som rör barnens 

angelägenheter. Rättigheterna som föräldrarna har över sina barn innan de fyller 15 år är starka 

och insatser via SoL sker på föräldrarnas villkor. Utan föräldrars samtycke är socialtjänstens 

inverkan begränsad så länge det inte blir tvångsvård. För att vidta åtgärder genom LVU krävs 

det att frivilliga insatser via SoL uttömts och att bristfälligheterna i omvårdnaden innebär 

påtagliga risker för barnets hälsa och utveckling (Ponnert, 2003). LVU är till för att trygga 

samhällets möjligheter att ge barn och ungdomar den vård de behöver. När ett samarbete med 

föräldrarna om barnet eller den unge inte kan uppnås, kan socialtjänsten gå vid sidan av 

vårdnadshavarna och genomföra insatsen ändå. Det kan innebära att frivilliga insatser har 

pågått men att de i någon form misslyckats eller att ett samarbete med föräldrarna inte kan 

komma till stånd. 

 

När ett LVU sker blir föräldrarnas inflytande mer begränsat i relation till barnet (Ponnert, 

2003). Ett LVU grundar sig på LVU 2§ och 3§ (1990:52) där det under 2§ står ”att om 

påtagliga risker för ett barns hälsa och utveckling ligger till grund och ett samarbete med 

föräldrarna inte kommit till stånd är det skäl för ett LVU omhändertagande”. I 3§ handlar det 

om att den unges eget beteende innebär stora risker för dennes hälsa och utveckling. Det kan 

till exempel handla om att brottslighet eller missbruk kan ligga till grund för ett LVU (SFS 

1990:52). Ett omedelbart omhändertagande kan bli aktuellt om ett beslut från socialnämnden 

inte kan inväntas. Beslutet om vården kommer från länsrätten efter ansökan hos 

socialnämnden. Kan ett beslut från länsrätten eller socialnämnden inte inväntas vid ett akut 

omhändertagande får någon utsedd från socialnämnden avgöra beslutet för att sedan ta upp 

det vid nästa socialnämndsmöte (SFS 2001:453). 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt ligger fokus kring vad tidigare forskning säger om föräldrars upplevelser, 

barnens situation och socialtjänstens roll i arbetet med föräldrarna. Forskningen som 

framställs i min studie är i huvudsak hämtad från svenska studier som Ponnert, Höjer, Leviner, 

Lejonhufud och Hedin. Forskningen från Malet Fargas, Mcsherry, Larkin, Kellys, Robinson 

and Schubotz, är taget från en studie på Nordirland, vilket innebär en viss skillnad i 

välfärdspolitik och sociala situationer. Jag anser att det ändå finns en del tänkvärt ifrån Malet 

Fargas et al. (2010) forskning som kan bidra till en bredare syn på svenska förhållanden i 

placering av barn. 

 

Barnens situation i en placering 

Barnens rätt till sina föräldrar framställs ofta som en rättighet i den politiska debatten även om 

barns rätt i praktiken mer fungerar som barns plikt och föräldrars rätt att träffa sina barn. Enligt 

SoL skall barns bästa vara i främsta rummet när man placerar barn utanför hemmet. Dilemmat 

är att barns rätt till sina föräldrar kan blandas ihop med barns behov av sina föräldrar och det 

blir lätt utgångspunkten när barnen skall ha kontakt med föräldrarna. Eftersom umgänget är 

frivilligt för föräldrarna är det inte lätt för barnen att ställa krav på hur umgänget skall se ut 

(Ponnert, 2003). Tidigare forskning som Malet Fargas et al (2010) lyfter fram att barnens 

relation till familjehemmet påverkar kontakten med föräldrarna och hur placeringen blir. 

Familjehemsplacerade barn tvingas förhålla sig till olika personer, familjer, uppbrott och nya 

miljöer. Detta kan göra det svårt för dem att känna sig trygga, vilket kan påverka deras sociala 

och känslomässiga utveckling. Föräldrarna kan ha svårt att förstå att barnet har flera 

familjebilder att förhålla sig till. De förväntar sig samma relation till sitt barn som innan 

placeringen (Malet Fargas et al. 2010). 

 

Föräldrarnas upplevelse av att ha sina barn placerade 

Föräldrars upplevelse av socialtjänsten tas upp i flera tidigare forskningar. Resultaten i bland 

annat Malet Fargas, och Höjers studie visar att de biologiska föräldrarna är både nöjda och 

missnöjda med hur socialtjänsten har hanterat placeringen av deras barn. Grunden för deras 

upplevelse är bemötandet de fått från socialen. Föräldrarna i deras studier poängterar att det 

är socialtjänstens bemötande och agerade som inverkar på upplevelsen av kontakten och 

stödet från socialtjänsten. En mamma sökte själv hjälp hos socialtjänsten för sina barn då hon 

brottades med depression och ätstörningar. Hon upplevde att det gick ut över barnen. Hennes 
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upplevelse var att socialtjänsten inte hjälpte henne att finna ett sätt att stötta henne utan 

placerade barnen istället (Malet Fargas et al 2010).  

 

Ingrid Höjer (2011), professor i socialt arbete, menar i sin studie att socialtjänsten är så 

fokuserade på att skydda barnen att stöttningen av föräldrarna hamnar i skymundan. Hennes 

forskning visar att föräldrars upplevelse av att få sina barn omhändertagna och placerade 

sällan hörs. Höjer (2011) menar att man inte vet så mycket om deras situation. I hennes artikel 

har hon mött 13 föräldrar som har eller har haft sina barn placerade via socialtjänsten. Deras 

upplevelser av kontakten med socialtjänsten lyfts fram där hon menar att socialtjänstens 

primära fokus är att skydda barnen och att stöttningen av föräldrarna i deras föräldraroll 

hamnar i skymundan. 

 

Socialtjänstens roll 

Att placera barn utanför den biologiska familjen är tänkt som en tillfällig lösning med syfte 

att återförena familjer igen. När ett barn skall placeras utanför den biologiska familjen innebär 

det en intensiv interaktion mellan socialtjänsten, föräldrarna och familjehemsföräldrarna. I 

Leviners (2011) avhandling om Rättsliga dilemman uttrycker socialsekreterare att det är först 

efter att en placering blivit gjord som det verkliga arbetet börjar. Forskningen pekar på att 

socialtjänstens agerande och arbete med barn och deras relation till sina föräldrar har en 

avgörande inverkan på hur placeringen blir för barnet i kontakten till sina biologiska föräldrar 

och till familjehemmen. 

 

Alpert och Höjers forskning styrker varandra och visar att socialsekreterarna har många 

relationer och bedömningar kring barn som de i en placering behöver ta hänsyn till, bland 

annat föräldraförmågan, föräldrarnas hälsa och vilka påtagliga risker det kan innebära för 

barnet. Barnets vilja och hur situationen är i relation till familjehemmet är viktiga aspekter för 

socialsekreterarna att förhålla sig till i sin bedömning. En placering av ett barn är resultatet av 

en lång process där flera överväganden har gjorts på vägen. Många möten ska genomföras där 

barnets situation skall diskuteras både innan, under och efter en placering (Alpert, 2005 och 

Höjer, 2011). Svensk lagstiftning har inspirerats av relationsorienterad skolbildning där bilden 

av föräldrarna är den som står barnet närmast vilket lett till att man i första hand letar efter 

hemmaplansbaserade lösningar. Skulle en placering bli följden anses det viktigt att barnet får 

behålla kontakten med föräldrarna (Ponnert, 2003). 
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Socialtjänstens avvägningar om placering eller hemmaplansbaserade 

lösningar 

Höjer (2011) talar om interaktionen mellan socialsekreterare och föräldrar innan, under och 

efter en placering och hennes studie visar att socialsekreterarnas höga arbetsbelastning 

genererar lite tid till varje klient. Att som socialsekreterare förhålla sig till de biologiska 

föräldrar där ett ingripande på grund av att ett barn har vanvårdats, misshandlats eller utnyttjats 

av sina föräldrar ställer stora krav. Trots komplicerade situationer behöver socialsekreteraren 

hitta ett sätt att förhålla sig till de föräldrar som av olika orsaker inte klarat av sin föräldraroll. 

Föräldrar ibland annat Höjers studie uttrycker sin önskan att bemötas på ett respektfullt sätt. 

De vittnar om att socialtjänstens bemötande och agerande inverkar på hur den fortsatta 

kontakten med socialtjänsten blir. I motsats till föräldrarnas upplevelse att inte känna sig hörda 

vittnar Leviners (2011) avhandling om att det krävs många eller stora faktorer för att ingripa 

med stöd av LVU. Detta kan leda till att socialsekreterarna lättare fokuserar på att föräldrarna 

ska samarbeta, vilket i sin tur innebär att utredningen av barnens situation står i relation till 

föräldrarnas förmåga att samarbeta. 

 

Ponnert (2003) och Leviner (2011) tar bland annat upp att det finns en risk att 

socialsekreterarens uppfattning om föräldrarna påverkar och styr utredningsarbetet. Barns rätt 

hamnar lätt i skuggan av föräldrarnas vilja på grund av att barns rätt är svårt att omvandla till 

praktisk handling. Socialsekreterarnas upplevelser från Leviners studie visar att föräldrars rätt 

är starkare än barns rätt/barns bästa. Barns rätt och behov av sina föräldrar skall tas med i 

bedömningen kring hur relationen mellan föräldrar och barn skall se ut. Det innebär att barns 

rätt till sina föräldrar inte alltid är helt oproblematisk. Trots svårigheterna mellan barns rätt till 

sina föräldrar kontra föräldrarnas vilja att ha kontakt med sina barn, har tidigare forskning 

visat att en kvarvarande kontakt mellan föräldrar och barn varit en viktig del i en stabil 

placering (Hedin, 2015). I de fall där socialsekreteraren lyckats upprätthålla en respektfull 

attityd gentemot föräldrarna känner sig föräldrarna respekterade och i de fall har man bättre 

lyckats att ha kvar föräldrarna som en viktig roll i barnens liv (Höjer, 2011). 

 

Socialtjänsten, familjehemmen och föräldrar 

Hedin (2015) talar hon om vikten av goda relationer mellan familjehemmen och de biologiska 

föräldrarna. Detta för att underlätta kontakt mellan barn och deras föräldrar. Utifrån 

barnkonventionen skall barn ha rätt att träffa sina föräldrar. I de fall där kontakten mellan 

familjehem och föräldrar är vänskaplig skapas lättare bra förutsättningar för en social 
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integration för barnet. Att skapa en god kontakt mellan familjehem och föräldrar är inte alltid 

problemfritt, då barnet från början av olika orsaker placerats i familjehem. För barnet och 

familjehemmen är det viktigt att känna trygghet i att föräldrarna dyker upp på den satta 

umgängestiden och att barnens säkerhet kan garanteras när det ska hälsa på sina föräldrar. 

Dessa aspekter ska vägas in i arbetet för socialtjänstens kontakt med familjehemmen och 

föräldrarna (Hedin, 2015). 

 

Den tidigare forskningen pekar på att socialtjänsten har en stor del i hur och på vilket sätt 

föräldrar kan vara en del av sina barns liv och framtid. Ju större möjlighet det finns att 

överbrygga kontakten mellan familjehem och föräldrar desto större är möjligheten att skapa 

hållbara relationer för barnen. Hedins (2015) studie visar att när det skapas goda relationer 

mellan föräldrar och barn påverkar detta barnen till att känna mer trygghet, få bättre 

självförtroende, och att prestera bättre i skolan. Att hitta möjligheter att mötas mellan de olika 

parterna kan innebära att hälsa på och att hitta rutiner för umgängen samt att hitta gränser för 

både familjehem och biologiska föräldrar att förhålla sig till. Det som kan problematisera 

bilden av en delaktig förälder är förälderns eventuella problem med till exempel: alkohol, 

droger och psykisk ohälsa (ibid). För att skapa möjlighet och förutsättningar för en fungerande 

kontakt mellan föräldrar, barn och familjehem är socialtjänsten länken. 

 

Sammanfattning 

I detta avsnitt visar centrala drag från den tidigare forskningen att socialsekreteraren har olika 

strukturer och aktörer att förhålla sig till i sitt arbete med barn som är placerade och i mötet 

med deras föräldrar. 

 

Den tidigare forskningen lyfter fram att det är socialsekreterarnas förhållningssätt som är 

avgörande för hur föräldrarna upplever en placering av sitt/sina barn, samt att föräldrarnas 

röster är något som sällan lyfts fram. I lagstiftningen finns lagstadgat om barnsekreterare och 

familjehemssekreterare men däremot inte någon speciell utsedd socialsekreterare för 

föräldrarna. Familjehemssekreterarna ansvarar för handledning och stöttning av 

familjehemmen. Ändå anses föräldrarna vara de viktigaste personerna i ett barns liv och en 

placering utanför den biologiska familjen ses som en tillfällig lösning. Socialtjänsten är en 

organisation som oavsett kommun i Sverige har samma lagstiftning att förhålla sig till. Men 

trots samma lagstiftning finns variationer i hur de olika kommunerna styrs. Den tidigare 
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forskningen lyfter inte fram hur den lokala socialtjänstens skiftningar inverkan på 

socialsekreterarnas förhållningssätt till föräldrar med placerade barn. 
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Teori 

I detta avsnitt beskrives den teori som valts för att tolka och förstå materialet. Jag har valt att 

använda mig av Michael Lipskys teori om ”Street-level bureaucrats”, även kallad för 

gräsrotsbyråkrater då han tar upp myndighetsutövning som sker nära klienterna. 

 

Lipskys street-level Bureaucrats- gräsrotsbyråkrati 

Michael Lipsky (2010) utvecklade på 1980-talet en teori om ”street-level bureaucrats” även 

kallas gräsrotsbyråkrati. Hans teori innebär att gräsrotsbyråkraten, den som arbetar nära 

medborgarna i samhället, styrs av byråkratiska och politiska direktiv samt att deras arbete 

påverkas av kollegornas rutiner och normer. Tjänstemän som jobbar närmast medborgarna i 

samhället är till exempel polis, lärare, socialsekreterare och personer inom rättssystemet. 

Ponnert (2003) reflekterar över Lipskys teori och kring uppfattningen vad en byråkratisk 

organisation är. En byråkratisk organisation är hierarkisk, utövar en ämbetsutövning, bygger 

på skriftliga dokument och arbetet kräver speciell utbildning. Lipsky (2010) tar upp tankar 

kring vilken konsekvens ett beslut från högre instans får för gräsrotsbyråkraternas praktiska 

handling i arbetet med klienterna. Handlingsutrymmet som skapas är ett samspel mellan 

organisationens ramar och socialarbetarens professionella kunskaper. Handlingsutrymmet 

varierar beroende på organisationens uppdrag, rutiner och tolkningar. Det är 

gräsrotsbyråkratens uppgift att koppla samman klientens behov med organisationens uppdrag 

så att båda parter uppfattar beslutet som rätt och riktigt. Till sin hjälp att koppla samman 

klienten med organisationen använder hen sina specifika kunskaper samt organisationens 

resurser (Svensson, Johansson och Laanemets, 2008). 
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Lipskys teori i relation till studien 

Här nedan vill jag med hjälp av en bild sätta in socialsekreteraren i Lipskys teoretiska 

sammanhang. Teorin syftar på att gräsrotsbyråkraten, i detta fall socialsekreteraren, påverkas 

av de politiska besluten i det praktiska arbetet. Hur lagen ser ut och vilka ändringar som sker 

skapar riktlinjer för hur arbetet skall skötas och dokumenteras. Det innebär att lagar som SoL 

och LVU påverkar socialsekreterarnas beslut och handlingar. Det sker en spänning mellan 

bundenhet och handlingsfrihet. Socialsekreteraren är gräsrotsbyråkraten som skall förhålla sig 

till den hierarkiska organisationen och samtidigt se till medborgarna som i detta fall är barnet, 

föräldrarna och familjehemmen (Lipsky, 2010). Handlingsutrymmet som socialsekreteraren 

använder sig av formas utifrån organisationens rutiner, traditioner, socialsekreterarens 

erfarenhet och den interaktion som uppstår mellan klienten och socialsekreteraren. 

Socialsekreterarens handlingsutrymme ligger i ett spänningsfält mellan lagar/regler och den 

enskilda bedömningen vilket skapar frihet under ansvar. Frihet att använda sig av sina 

erfarenheter samtidigt som lagar och föreskrifter sätter ramarna för handlingsutrymmet 

(Svensson et al, 2008). Dock menar Lipsky (2010) att politikerna sätter stor tilltro till 

handläggarnas bedömning då socialsekreteraren har en handlingsfrihet utan speciellt hårda 

kontroller från politikerna själva. 
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Lipsky (2010) ifrågasätter om tjänstemännen kan vara helt neutrala utan påverkan av sina egna 

värderingar. Utifrån bilden här ovan har jag satt in socialsekreteraren för sig för att visa att 

socialsekreteraren även styrs av sin personlighet och sina värderingar. Lipsky (2010) menar 

att arbetet med klienterna innebär en dubbelhet där socialsekreteraren inte kan frångå att 

använda sin egen omdömesförmåga som inkluderar ett visst mått av handlingsfrihet. Ett möte 

mellan en gräsrotsbyråkrat och en klient är ett möte mellan två människor samtidigt som det 

är ett möte mellan klient och organisation. 

 

De ekonomiska tillgångarna påverkar de handlingar som handläggarna utför i organisationens 

namn (ibid). Svensson et al (2008) lyfter fram att klientbedömningarna även påverkas av 

organisationens ekonomi och om organisationen har en annan behandlingspolicy än den 

enskilda socialsekreteraren. I handlingsutrymmet blir socialsekretarens självständighet 

nödvändig för att anpassa klientens behov efter vad organisationen kan erbjuda. På det sättet 

kan socialsekreteraren använda sin makt för att skapa möjligheter och besluta om insatser som 

gynnar klienten. Ponnerts (2003) tolkning av Lipskys teori är att socialtjänsten inte bara är 

byråkratisk utan även en människobehandlande organisation där det byråkratiska systemet 

bygger på att individen blir en klient. Socialtjänstens arbete är till för att förändra människor. 

Detta innebär att socialsekreteraren använder sig av sin egen moral i bedömningarna av 

klienten. Det stora maktinflytande och den handlingsfrihet som socialsekreteraren har över 

klienten medför att socialsekreteraren inte alltid blir omtyckt och att socialsekreteraren får ta 

emot klienternas reaktioner. 
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Metod 

I detta kapitel presenteras den vetenskapliga ansatsen, urval och på vilket sätt undersökningen 

har gått tillväga för att få så uttömmande svar på frågeställningarna som möjligt samt hur 

transkribering och analys av materialet gått till. 

 

Vetenskaplig ansats 

Syftet är att belysa och förstå socialsekreterarens förhållningssätt gentemot de biologiska 

föräldrarna i samband av en placering av barn i familjehem. Därför används hermeneutiken 

som ett redskap för att förstå materialet. Thomassen (2007) tar upp att hermeneutikens uppgift 

är att förstå och redogöra för vad förståelse är. Utvecklandet av hermeneutiken har gått från 

att vara en teori för att analysera texter till att tolka och förstå samtal. För att förstå krävs alltid 

tolkning. Thomassen hänvisar till att Fredrich D. E. Schleiermachers som på 1700 talet 

försöker utveckla hermeneutiken från att tolka texter till att tolka och förstå samtal. Hans 

utgångspunkt är att språket både är en begränsning och en tillgång för att kunna tolka. Språkets 

tillgång är att människan fritt kan använda språket för att uttrycka sin subjektiva uppfattning 

av personliga tankar och åsikter. Förståelsen i hermeneutiken syftar till att leva sig in i en 

annan människas uppfattning om sin tillvaro. 

 

Socialtjänstens uppgift är att både stötta och kontrollera föräldrarna till placerade barn. För att 

kunna skapa mig en förståelse av deras upplevelser behöver jag tolka mitt material av 

intervjuer och med hjälp av intervjumaterialet bli insatt i hur arbetet med föräldrarna ser ut 

från socialsekreterarnas sida. 

 

Thomassen (2007) tar upp att världen och tillvaron är något man ständigt delar med andra och 

därför är det svårt att ställa sig vid sidan om sin egen situation och livsberättelse för att tolka 

någon annans sammanhang utan att påverkas av sin egen. Kritiken riktad mot hermeneutiken 

ligger i att tolkningen bär på en dubbelhet, att både studera empirin objektivt så fritt som 

möjligt från värderingar och å andra sidan ta hänsyn till att det som studeras tolkas utifrån den 

egna kunskapen och erfarenheterna. Detta samtidigt som förståelsen ligger i att leva sig in i 

människans berättelse och återskapa den (Thomassen, 2007). Genom att vara medveten om 

detta kan jag lättare ställa mig utanför och försöka se på det empiriska materialet med mer 

objektiva ögon, så fritt från tolkning som möjligt. Det är viktigt att var medveten om att 

förståelsen av en annan människas berättelse är en tolkning genom mitt eget filter av bland 



  
 

19 

annat erfarenheter som mamma och kunskaper jag tillgodogjort mig under utbildningen och 

tidigare arbetslivserfarenhet. 

 

Kvalitativ metod 

Studien bygger på en kombinationsmetod då jag valt att genomföra en fokusgruppsintervju 

samt fem kvalitativa intervjuer.  Fokusgruppsintervjun genomfördes med tre personer från 

samma kommun. En barn och unga- handläggare och två familjehemssekreterare och 

barnsekreterare Fokusgruppmetoden beskriver Dahlin-Ivanhoff (2016) som 

gruppdiskussioner där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av 

ett ämne eller ett tema. Valet att använda en fokusgruppsintervju i min studie har gjorts utifrån 

att kommunerna har olika organisatoriska strukturer och att samarbeten mellan olika 

handläggare inverkar på sammanhanget av att placera barn i familjehem. Valet av fem 

enskilda intervjuer med handläggare var för att fånga den enskilda handläggarens upplevelse 

av hur socialsekreteraren förhåller sig till kontakten med föräldrarna i sammanhang av en 

placering av barn i familjehem. 

 

Fokusgrupper 

En kombinationsmetod i denna studie var att föredra då arbetet med placering av barn hänger 

ihop med den utredning som gjorts innan en placering.  Barn och unga-handläggaren utreder 

behovet av en insats från socialtjänsten som kan innebära att barnet blir placerat utanför 

hemmet. Familjehemssekreteraren ansvarar för handledningen av familjehemmet som barnet 

bor i. Barnsekreteraren är den handläggare vars uppgift är att lyssna in barnet och avgöra vad 

som är det bästa för barnet i en placering. 

 

Socialsekreterarna skapar från första stund relationer till berörda föräldrar och barn. Att 

använda en gruppintervju med barn och unga-handläggare, familjehemssekreterare och 

barnsekreterare underlättar för att fånga upp olika synvinklar utifrån de olika 

arbetsuppgifterna de har. Att se hur handläggarna resonerar kring att bygga relationer dem 

emellan och med föräldrarna utifrån sina uppgifter är viktigt. Även att följa hela processen 

hur socialsekreteraren går från utredning till en placering är av vikt för att kunna besvara 

studiens syfte. 

 

Dahlin-Ivanoff (2015) tar upp att fokusgrupper lämpar sig för att förstå och ge uttryck för flera 

perspektiv genom att intervjudeltagarna delar erfarenheter mellan varandra. Fokusgrupper kan 
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generera ny kunskap genom samspelet mellan deltagarna. Erfarenheterna i en 

fokusgruppintervju framhävs som kollektiva snarare än individuella och det genererar en 

förståelse för situationen som socialsekreterarna befinner sig i. Samtidigt är deltagarna delvis 

produkter av sin arbetsmiljö och påverkas av kollegor och klimatet i sin arbetsgrupp, vilket 

kan påverka svaren i studien. 

 

Intervjuer 

Valet av enskilda intervjuer har gjorts för att fånga den enskilda socialsekreterarens 

upplevelser och erfarenheter av arbetet. Ahrne & Svensson (2016) beskriver skillnaden mellan 

enkäter och intervjuer och de tar bland annat upp att intervjuer ger större möjlighet till att 

bredda bilden och få fram fler dimensioner och perspektiv än enkäter. 

 

Några viktiga faktorer som påverkar en intervjun tar Miller och Glassner (2011) upp. De 

beskriver att en intervju aldrig är en sann bild av verkligheten utan endast kan ge tillgång till 

människors upplevelser och erfarenheter. Deltagarens svar och vem som är intervjuperson och 

vilken roll man har eller får i sammanhanget ger olika förutsättningar för resultatet av 

intervjun. Holstein och Gubrium (2011) tar upp att alla intervjuer är aktiva processer och 

påverkas av personerna i sammanhanget oavsett hur neutral intervjupersonen gör sig och hur 

samarbetsvilliga deltagarna är. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för mina 

intervjuer använde jag en intervjuguide ( bilaga 2). 

 

Urval 

Jag har valt att intervjua en till två socialsekreterare från fem kommuner i lite olika storlekar 

i södra Sverige, fyra något mindre kommuner och en större kommun. I en kommun 

genomförde jag en fokusgruppsintervjun med tre deltagare och i en annan kommun 

intervjuade jag två socialsekreterare var för sig. Resterande tre kommuner har var sin 

representant. Tydligare framställning kring vem som kom från vilken kommun framkommer 

under presentationen av intervjudeltagarna i resultat och analys avsnittet. När det gäller urval 

av vilka som skall intervjuas är det viktigt att vara medveten om hur urvalet påverkar. Bryman 

(2011) beskriver ett målinriktat urval, vilket är vanligt förekommande i kvalitativa studier. 

Detta för att se vilka personer som är relevanta för studien utifrån det formulerade syftet. För 

att besvara frågeställningarna har jag valt att intervjua socialsekreterare inom barn och 

familjesektorn som innefattar familjehemsutredare, barnsekreterare och barn och unga-

handläggare som dagligen möter barn och unga som är placerade. Dessa har jag valt för att få 
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en uppfattning av hur socialsekreteraren förhåller sig i kontakten med föräldrarna i 

sammanhang av placering av barn i familjehem. 

 

Genomförande 

I detta stycke redovisas på vilket sätt materialet samlats in, vilka hjälpmedel som använts samt 

hur analysen gått till. 

 

Tillvägagångssätt för att komma i kontakt med intervjudeltagarna 

Först har jag tagit mailkontakt med chefer och arbetsledare på socialtjänstens barn- och 

ungdomsenheter. En kommun kontaktades via telefon eftersom jag inte hade mailuppgifter 

till dem. Att ta kontakt via mail var för att ge varje socialkontor en möjlighet att reflektera 

över förfrågan i lugn och ro. Därefter har flera av dem hört av sig och anmält sitt intresse av 

att vara med i en intervju. Intervjuerna är genomförda på intervjupersonernas arbetsplats. 

Detta med tanke på att det skulle vara så lätt för socialsekreterarna som möjligt att genomföra 

intervjuerna och inte ta för mycket tid från deras arbetstid vilket i sin tur påverkar klienterna. 

Samtalen har spelats in och under tiden antecknade jag som ett extra stöd inför 

transkriberingen. 

 

Dalen (2015) tar upp olika faktorer som är viktiga att tänka på vid intervju och inspelning. I 

en intervju finns möjligheten att inte enbart fånga upp det som sägs utan med hjälp av andra 

sinnen som syn och lukt få en känsla som hjälper till att tolka samtalet. Genom att lyssna 

igenom det inspelade materialet och transkribera det, fångas sådant som man missat under 

intervjun upp, vilket är till hjälp för att få syn på sin egen och deltagarnas roll i samtalet. 

Oavsett fokusgruppsintervju eller enskild intervju har analysen gått tillväga på samma sätt. 

Till skillnad från enskilda intervjuer har det varit viktigt att tänka på att i fokusgruppsintervjun 

påverkar deltagarna varandra och i de enskilda intervjuerna återspeglas den interaktion som 

uppstår mellan intervjudeltagarna och mig som intervjuare samt den kontext intervjun 

befinner sig i. 

 

Intervjuguide 

Jag har tagit hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) bestående av centrala teman och frågor 

kring ämnet. Intervjuguiden har varit en hjälp för att svara på frågeställningarna och samtidigt 

orientera sig i samtalet. Intervjuguiden är dock inte låst till ordningen som frågorna är ställda 

i, utan använd som en vägledning och har därför setts som ett hjälpmedel som inte måste följas 
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från fråga till fråga. Intervjuguiden finns för att fånga upp socialsekreterarnas upplevelser och 

syn kring varje fråga. Intervjuguiden var indelad i tre delar. Den första delen hade fokus på 

socialsekreterarens upplevelse kring organisationen på arbetsplatsen i samband vid en 

placering av barn i familjehem. Därefter följde frågor kring den rättsliga aspekten och vilken 

påverkan det haft i kontakten och agerandet gentemot föräldrar. Sist låg fokus på 

socialsekreterarens egna upplevelser av kontakten med föräldrar, barn och familjehem. 

Utgångspunkten var att följa ordningen utan att vara styrd av de specifika frågorna under varje 

tema. Tanken med tre teman var att kunna bygga upp intervjun så att de mer känsliga frågorna 

kommer längre in i intervjun för att innan dess haft möjlighet att skapa ett förtroende och en 

öppenhet i samtalet. 

 

Tillvägagångssätt för att analysera materialet 

I studien av det insamlade materialet skedde transkriberingen i så nära anslutning till varje 

intervju som möjligt. Wibeck (2010) beskriver ett tillvägagångssätt för att analysera det 

insamlade materialet som går ut på att sortera materialet efter trender och mönster. Olika 

teman som upptäcks färgsätts, klipps itu och sorteras sedan efter de olika temana. Med hjälp 

av denna metod underlättas analysen av den insamlade empirin. 

Jag färglade med hjälp av färgpennor tydliga teman i mitt material. Därefter klipptes citat ut 

för att sättas ihop i olika kategorier efter de ämnen som berördes i intervjuguiden. 

 

Som jag tidigare beskrivit har frågorna utgått från tre specifika ämnen: organisation, rättsliga 

aspekter och socialsekreterarnas upplevelser. För att inte låsas alltför hårt kring dessa ämnen 

i analysen tittade jag även efter andra ord och meningar som återkom i materialet och som i 

sig bidrog till viktiga synvinklar i resultatet. 

 

Wibeck (2010) skriver att det är viktigt att förklara analysprocessen för att minimera att 

analysen varit snedvriden på grund av mitt tillvägagångssätt. I sammanställningen av analysen 

har jag försökt titta på vilka svar och teman som liknar varandra, vad som skiljer sig åt och 

andra svar som varit återkommande eller specifikt avvikande. 

 

Etiska överväganden 

I undersökningen är det viktigt att ta hänsyn till bland annat fyra etiska riktlinjer, informations-

, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att innan 

undersökningen genomförs blir deltagarna informerade om undersökningen och har möjlighet 
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att samtycka till att vara med i den. Det är viktigt att de som ställer upp vet vad som ska 

undersökas, hur undersökningen kommer att gå tillväga, vad som sker med det material som 

samlas in samt hur deras uppgifter kommer att hanteras (Gustafsson, Hermerén och 

Pettersson, 2005). Undersökningen skedde inte förrän deltagarna gett sitt samtycke till att 

delta. Kontaktuppgifter till mig och min handledare förmedlades för att intervjupersonerna 

skall kunna ta kontakt för att ställa frågor eller om de har åsikter om undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen kan känna sig trygga med att 

deras personuppgifter skyddas och det skall vara omöjligt att härleda svaren till den person 

som deltagit (ibid). Intervjupersonerna informeras om att handledaren kan komma att ha insyn 

i intervjumaterialet. Nyttjandekravet innebär att deltagarna är medvetna om att 

intervjudeltagarna vet att om att materialet som samlats in kan användas i vidare forskning 

(Ibid). 

 

Etiska dilemman i studien 

De socialsekreterare som jag mötte träffar dagligen utsatta familjer. Det är därför viktigt att 

skydda uppgifterna om de intervjuade socialsekreterarna på ett bra sätt så att det inte går att 

härleda till vilken socialsekreterare som sagt vad. Detta för att kunskapen om vilka 

socialsekreterare som är med i undersökningen skulle kunna skada intervjudeltagarna både 

privat och yrkesmässigt om det hamnar i orätta händer då föräldrar kan uppleva sig hotade 

och motarbetade av socialsekreterare. 

 

Under tiden undersökningen pågår är det viktigt att undvika att skada människor psykiskt 

genom olämpliga frågor eller olämpligt agerande. Det kan till exempel innebära att frågorna 

är designade på ett sådant sätt att man får fram ett resultat man redan bestämt sig för. I relation 

till fokusgruppsintervjun kan svaren påverkas av gruppdynamiken som redan finns bland 

kollegorna. En fördel kan vara att det är en öppen miljö där alla känner varandra. Att 

intervjudeltagarna redan känner varandra kan även vara ett hinder. Där kan förutfattade 

meningar bromsa en öppen atmosfär så att socialsekreterarna inte känner sig fria att sätta ord 

på sina upplevelser och erfarenheter. 

 

Efter undersökningen är det viktigt att ta hänsyn till hur och var man publicerar resultatet samt 

hur man förvarar sitt material för att skydda individerna som medverkat (Gustafsson, 

Hermerén och Pettersson, 2005). För att intervjudeltagarna ska känna trygghet i att ställa upp 
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på en intervju kommer jag tydliggöra för dem att intervjuerna är avidentifierade samt att det 

inte går att spåra vem som sagt vad vid intervjutillfället. 

 

Andra etiska dilemman som kan uppstå är att de socialsekreterare som intervjuas känner sig 

utsatta och vill försvara sitt sätt att arbeta med föräldrarna. Det kan därför finnas en fara i 

studien att de vill försköna sitt arbete och lyfta fram att de i arbetet lyckas bättre än vad 

verkligheten visar. Det finns en risk att de sidor och tillvägagångssätt som deltagaren i 

intervjun brister i inte kommer fram eftersom det är socialsekreterarna själva som bestämmer 

vad de vill berätta i intervjun. Detta påverkar slutresultatet och min tolkning av det insamlade 

materialet. Miller och Glasser (2011) tar upp att lyssnaren och berättarens interaktion mellan 

varandra påverkar det slutgiltiga resultatet i empirin. Det innebär att om någon annan 

intervjuar kan andra delar av berättelserna komma fram. 
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Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultatet av intervjuerna. Inledningen består av en presentation 

av varje kommuns organisation inom barn och unga. Studiens syfte är inte att vara jämförande 

men det förekom vissa variationer och för att kunna följa resultatet har jag valt att göra en 

enkel presentation av organisationerna. Därefter presenteras intervjudeltagarna som sedan 

följs av två uppdelningar av resultatet. När materialet analyserades fann jag några tydliga 

teman som presenteras i detta kapitel under två uppdelningar. Det ena är hur 

socialsekreterarna uppfattar sin roll gentemot de olika parterna det andra är 

socialsekreterarnas dilemman och strategier. Dessa två huvudteman är sedan indelade i mer 

specifika rubriker. De olika delarna presenteras mer ingående längre ner i arbetet.  

 

Presentation av organisationen i de representerade kommunerna 

Under min presentation av kommunerna är de numrerade med 1-5. Numren har ingen 

koppling till storleken på kommunerna som är representerade i studien. Av de representerade 

kommunerna har en kommun ännu inte hunnit implementera det nya upplägget att barnet skall 

ha en särskild utsedd handläggare. Omorganisering är under process. En kommun påtalar att 

de har utredningarna uppdelade efter ålder. Det blev inte helt klart om andra kommuner har 

liknande uppdelning i utredningsenheten. I kommun 1och 5 är man både barnsekreterare och 

familjehemssekreterare i samma tjänst. Dock är man inte båda rollerna i samma ärende. Det 

väsentliga i min studie är inte på vilket sätt kommunerna är organiserade. Eftersom det fanns 

varierande upplägg ansåg jag det dock lämpligt att beskriva dem kort. Det ger en synvinkel 

till hur de olika kommunerna arbetar på ett varierande sätt vilket framkommer i mitt resultat 

och min analys. 

 

1) Kommun 1 har följande uppdelning inom barn och familjesektionen; tre barnutredare 

0-11år, fyra ungdomsutredare 11-18år och två familjehem/barnsekreterare. Det 

innebär att man i ett ärende är barnets speciellt utsedda handläggare för att i ett annat 

vara familjehemssekreterare. Är man barnhandläggare i det ena fallet är den andra 

handläggaren familjehemssekreterare i samma ärende. Som familjehemssekreterare 

jobbar man med stöttningen av familjehemmet. 

Kommunen har en utredningsenhet som är uppdelat på barn och ungdom efter 

åldersgränser. Blir det beslut om en placering tar familj/barnsekreterare över. 
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2) Kommun 2 består av en barnsekreterare, en socialsekreterare på familjerätten och en 

familjehemssekreterare, tre handläggare för ensamkommande flyktingbarn, en konsult 

och ett öppenvårdsteam. 

3) Kommun 3 har följande uppdelning; en mottagningsenhet som gör en första 

bedömning sedan är det uppdelat i två sektioner. En utredningsenhet och en 

placeringsenhet. I utredningsenheten stannar andra insatser som inte är placering. Blir 

det placering tar de handläggare som jobbar med placeringar över. I placeringsenheten 

finns fyra familjehemssekreterare och tre barnhandläggare. 

4) Kommun 4 följer handläggaren hela processen, från utredning till placering och 

stöttningen i placeringen. Familjehemssekreterarna i kommunen utreder och stöttar 

familjehemmen. 

5)  Kommun 5 är den största kommunen av de intervjuade. Här arbetar en enhet med 

utredningar och om utredningarna resulterar i en placering slussas 

familjehem/barnsekreterare in och tar över ärendet. Här är det sex delade tjänster där 

man antingen är barnsekreterare i ett fall och familjehemssekreterare i ett annat. 

 

Presentation av Intervjudeltagarna 

A1: Har en beteendevetenskapsutbildning i botten, 10 års erfarenenhet av socialt arbete och 

har arbetat i den aktuella kommunen i ett par månader. Arbetar i kommun ett. 

A2: Socionom och arbetar som barnsekreterare sedan 1,5 år inom barn och ungdom. Hennes 

arbetsuppgifter innebär barnutredningar. Tidigare har hon arbetat som socialsekreterare inom 

försörjningsstöd. Arbetar i kommun 1. 

A3.  Utbildad till socionom och har sedan 14 år tillbaka arbetat i samma kommun. 

Barnsekreterare/familjehemssekreterare som arbetar med kontakten med de placerade barnen 

i vissa ärenden och som familjehemssekreterare i andra. Arbetar i kommun 1. 

B. Socionom, som har arbetat med barn och ungdom i 5 år inom olika kommuner. 

Barnsekreterare och är kontaktperson för de placerade barnen. Arbetar i kommun 2. 

C. Socionom som har arbetat med barn och unga i 14 år i olika kommuner.  De tre och ett 

halvt sista åren har hon arbetat som barnsekreterare för placerade barn. Arbetar i kommun 3. 

D. Utbildad socialpedagog som vidareutbildade sig med ett års studier vilket ledde till en 

socionomexamen. Hon har jobbat med barn och familj i 14 år inom olika kommuner som haft 

lite olika organisatoriska uppdelningar.  Sedan ett år tillbaka har hon jobbat som 

barnsekreterare i kommun 3. 
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E. Socionom sedan 2013. Hon har arbetat med barn och unga hela tiden. Hon har arbetat i en 

annan kommun tidigare. Nu arbetar hon som socialsekreterare för barn och unga med både 

utredningar och uppföljningar. Arbetar i kommun 4. 

F. Socionom sedan 2005. Hon har arbetat med barn och ungdomar som utredare sedan 2010 

på två ställen. Hon började i den nuvarande kommunen i april 2016 som barnsekreterare med 

inriktning på kontakten med barn efter placering i vissa ärenden och som 

familjehemssekreterare i andra. Hon arbetar i den största kommunen som är representerade i 

studien. Arbetar i kommun 5. 

 

A1 A2 och A3 ingick i gruppintervjun och arbetar i kommun 1. C och D arbetar i kommun 3. 

Alla som jag intervjuade var kvinnor. Det var inget val jag gjorde utan det föll sig så efter de 

kontakterna jag hade i respektive kommun. 

 

Hur socialsekreterarna uppfattar sin roll gentemot de olika parterna 

I detta avsnitt presenteras hur socialsekreterarna uppfattar sin roll och sig själva i relation till 

klienterna. Kapitlet är uppdelat efter tre avsnitt där organisatör av olika roller, lyssnare och 

medlare tar upp funktioner för socialsekreteraren och vilket förhållningssätt det genererar i 

kontakten med klienterna och då främst med de biologiska föräldrarna. 

 

Organisatör av olika relationer 

Att socialsekreterarna upplever att de är organisatörer och som en spindel i nätet blir tydligt 

under intervjuerna. Det framkommer att rollen som socialsekreterare i relationen med 

föräldrar kan se olika ut. Eftersom socialsekreterarnas organisatoriska situation är olika 

varierar trådarna de skall hålla rätt på. De som följer hela vägen i en utredning har både 

bakgrunden, utredningen, placeringen och situationen i familjehemmet att förhålla sig till. De 

flesta av intervjudeltagarna har en mer specialiserad roll i sitt arbete, eftersom tjänster där 

socialsekreteraren både har utredning och placering har frångåtts. Oavsett vilken indelning 

socialsekreterarna har innebär det kontakt med de olika klienterna i mer eller mindre 

utsträckning. Socialsekreterarens uppgift blir att lyssna in allas åsikter och känslor. De får 

ibland vara den som klienterna gråter ut hos, klagar hos och på, för att i nästa stund lotsa 

relationerna vidare framåt. ”Min roll är att hålla i insatsen gentemot de biologiska 

föräldrarna.”(C). ”Kan ge hänvisningar till andra professionaliteter att söka bidrag, sjukvård” 

(A3). 
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Att förhålla sig varierat till klienterna blir en likhet i kommunerna då alla intervjudeltagarna 

nämner ordet olika vid ett flertal tillfällen. 

Socialsekreterare tvingas att förhålla sig flexibel till hur klienterna är, vill ha det och var 

behoven finns. Det kan innebära att ordna praktiska saker i samband med ett umgänge som 

till exempel skjuts, närvara vid umgänge, att finnas tillgänglig på telefon för frågor och 

funderingar, att agera medlare mellan parter, att lyssna och fånga upp funderingar och stötta 

föräldrarna. Kontakten med föräldrar och familjehem kan vara tät eller mer sporadisk. Vad 

som avgör om det är det ena eller det andra är vad föräldrarna, barnen eller familjehemmet 

efterfrågar. 

 

Utifrån olika roller man har fokuserar man på olika saker. (A1) 

Det är ju därför vi har det här upplägget att den ena har barnet i fokus och 

den andre lite mer de vuxna. Vi märker ibland att vi tänker lite olika och då 

snackar vi mer” (A3) 

 

Flera av intervjudeltagarna tar upp att den ideala kontakten med föräldrar skulle vara att kunna 

samtala om situationen. Att från både föräldrarnas och socialsekreterarens sida kunna 

ventilera både svåra frågor och funderingar i en god ton med varandra. Trots att 

socialsekreterarens och förädlarna inte alltid delar samma åsikt. 

 

Det är väl att de kan vända sig till mig och jag kan vända mig till dem. Man 

kan prata om alla saker(…)för en del kan det vara väldigt laddat att prata 

om(…) det optimala att de kan inse sina egna brister(…) att de kan få stöd 

att jobba med det. (C.) 
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Lyssnare 

Ord som förekommer ofta i intervjuerna är lyssna. Uppfattningen av socialsekreterarna är att 

de har en lyssnande roll. Att lyssna in och lyssna av alla parters olika infallsvinklar och 

situationer. Att lyssna in och vara lyhörd för föräldrarnas åsikter möjliggör delaktigheten. 

Flera av intervjudeltagarna nämner att föräldrar är alltid föräldrar, trots att de brustit i sitt 

föräldraskap har de en viktig roll i barnets liv. 

 

Man gör föräldern viktig, för föräldern är ju viktig. Även om man har brustit 

på något sätt så att de inte förmår att ta hand om barnet så finns vissa bitar 

som ändå är viktiga för barnet att få med in i nästa hem. (C) 

 

Att få dem att känna sig delaktiga, det kan se väldigt olika ut. Den ene är 

nöjd med att vara delaktig så lite som möjligt den andre vill vara delaktig 

hur mycket som helst. Det finns ingen klar linje utan man måste jobba med 

i biologföräldrarnas hastighet.(B) 

 

Nä det går inte att gå igång, där måste man bara vara, sen får man väva in 

små frön om man vill leda dem till bra saker, när de är mottagliga och 

goa.(A3) 

 

Medlare mellan de olika parterna 

I intervjuerna kan man förstå att socialsekreterarna, oavsett om man är barnsekreterare eller 

familjehemssekreterare får konfronteras med de olika parterna i samma ärende. 

”När placeringsutredningen är över så tar jag över. Men trots att det innebär att jag är barnets 

särskilda sekreterare så har jag kontakt med både familjehem och biologiska föräldrar” (C) 

 

De intervjuade socialsekreterarna berättar att de i olika sammanhang får medla mellan 

parterna och arbeta för att skapa en god kontakt. Det kan handla om barnet och föräldern. 

Flera av dem tar upp exempel där konflikter står mellan familjehemmet och föräldrarna. 

Förutfattade meningar och lojalitetskonflikter parter emellan gör att socialsekreteraren får 

vara länken och medlaren mellan parterna. 

 

Om tonåringen uttrycker jag vill inte träffa mamma och pappa just nu, jag 

orkar inte det, jag kan inte, jag vill inte det. Och så sitter du i andra änden 
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med en förälder som är jätte arg och ledsen för att deras barn inte vill 

komma. Kanske tillochmed blir arg på mig som socialsekreterare (…) Då 

sitter jag med båda i knät och ska hantera och bolla det tycker jag är ganska 

svårt.(E) 

 

Jättestor vikt, om inte familjehemmet och föräldrarna kan komma överens 

så är det mycket sämre för barnen. Barnen behöver att deras föräldrar blir 

respekterade även om de har problem, så nä jag tror det är viktigt. Precis 

som att ha skilda föräldrar där man pratar illa om varandra är inte heller bra 

(D). 

 

Socialsekreterarna berättar att de försöker uppmuntra familjehemmet att ha kontakt varje 

vecka, sms, skicka bilder och ringa. Ansvaret ligger främst på familjehemmet eftersom de är 

satta som uppdragstagare. En socialsekreterare beskriver att familjehemmet lätt tar enbart 

barnets parti men det kan inte socialsekreteraren göra eftersom hen också måste förhålla sig 

till föräldrarna. 

 

Uppfattning av roller kopplat till tidigare forskning och Lipskys teori 

Att utifrån sin roll som socialsekreterare ha ett varierat förhållningssätt beroende på klient och 

situation framkommer tydligt i intervjuerna. 

 

Socialsekreterarnas svar om att agera medlare i relationerna mellan klienterna kan kopplas 

samman till tidigare forskning där bland annat Ponnert (2003), Hedin (2015) och Höjer (2011) 

tar upp att socialtjänstens agerande är grunden för hur föräldrar upplever kontakten med 

socialtjänsten. Där spelar socialtjänsten en avgörande roll i relationen till klienterna. 

 

Hedins (2015) forskning pekar på att vikten av goda relationer mellan familjehem och 

föräldrarna gynnar barnets välmående i placeringen. I hennes forskning framkommer det att 

en god relation mellan föräldrar och familjehem skapar en god grundtrygghet för det placerade 

barnet. 

 

Av Lipsksys (2010) teori kan det utläsas att socialsekreteraren är en gräsrotsbyråkrat. Lipskys 

bild av socialsekreteraren som arbetar i en byråkratisk organisation, som innehar en viss 

utbildning och där dokumentation är ett viktigt hjälpmedel blir tydlig i intervjuerna. En 

socialsekreterare har både kontakt uppåt med organisationen och med lagstiftningen samtidigt 
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som hen arbetar nedåt med och för klienterna. Författaren tar upp spänningsfältet och 

kontaktytan mellan organisation och klient. Mellan dessa poler finns socialsekreteraren. 

Socialsekreterarens roll som lyssnare, medlare och organisatör i mötet med klienterna och 

mellan parterna utgör ett spänningsfält. Hen ska i mötet med klienterna kunna arbeta för en 

förändring, som skall passa samhället. Samtidigt skall socialtjänsten kunna tillmötesgå de 

behov som klienten har. Socialsekreteraren gör klienterna så att de passar systemet. Detta 

förändringsarbete har som Lipsky menar sin botten i den egna moralen och vad 

socialsekreteraren gör för bedömning. Lipsky menar att socialsekreteraren inte kan frisätta sig 

från sina egna värderingar kring vad ett gott föräldraskap är. Lipsky tar upp att dimensionen 

kring myndighetsutövningen av gräsrotsbyråkraten också är ett möte mellan två människor 

där den mellanmänskliga interaktionen inverkar på varje klientsituation. Lipskys (2010) teori 

att interaktionen är avgörande för mötet mellan klient och myndighet förklarar det varierade 

förhållningssätt som intervjudeltagarna ger uttryck för i studien. Socialsekreteraren tvingas 

vara lyhörd för den klient hen lyssnar till och tillmötesgå klientens behov samtidigt som 

socialsekreteraren måste ta hänsyn till rådande lagstiftning och riktlinjer.  Socialsekreterarens 

maktposition gentemot föräldrarna innebär att många gånger få vara den som tar emot 

klienternas reaktioner och känslor. 

 

Socialsekreterarnas dilemman och strategier 

I detta kapitel tas aspekter som att vara professionell, vems röst skall man lyssna till och 

behovet av att se föräldrarna upp. Dessa underrubriker fångar dilemman som 

socialsekreterarna hamnar i sin relation med klienterna. Relationer som många gånger är 

komplicerade. Under intervjuerna framkommer det flera varierade upplevelser av vilka 

strategier socialsekreterarna använder sig av i sitt handlingsutrymme i kontakten med 

föräldrar. Specialisering, bygga broar, ärlighet och tydlighet samt umgängesbegränsningar 

är några av de tillvägagångssätt socialsekreterarna använder sig av för att förhålla sig till 

föräldrarna och de dilemman som kan uppstå. Socialsekreterarna använder bland annat sig 

själva som redskap med hjälp av olika erfarenheter, personlighet och egenskaper. Utifrån 

organisationen och kollegorna tar socialsekreterarna hjälp av varandra genom handledning 

och fördelning av ärenden. Samarbetet de har med varandra och över gränserna från utredning 

till placering inverkar på förhållningssättet. De tar även upp lagliga tillämpningar som 

umgängesbegränsning som en strategi i sitt agerande med föräldrarna. 
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Att vara professionell 

Att agera professionellt är något som oavsett hur relationen ser ut, tät eller sporadisk, förväntas 

av en socialsekreterare. Ibland får man agera medlare eller vara bollplank för oroliga klienter, 

möta svåra situationer och upprörda föräldrar, barn och familjehem för att i nästa stund se till 

att ett umgänge blir av. Detta är alla olika ageranden som kan ingå i rollen som 

socialsekreterare. 

 

Man är i sin yrkesroll, det spelar ingen roll vad man tycker privat men här 

måste man ändå tänka fyrkantigt” (A1). (…)”Försöker tänka på att skilja på 

handling och person. Jag har mött allehanda personligheter genom åren 

(A3). 

 

Flera av socialsekreterarna berättar att det är känslomässigt jobbigt att vara den som blir 

svartmålad i föräldrarnas ögon för att man tar sig rätten att ta deras barn ifrån dem. ”Det 

känslomässiga tycker jag är svårast. ”Jag är en person som flyttat på deras barn och vara 

medveten om det. Det är ett ganska stort ansvar att ha på sig” (E).  

Att erbjuda stöttning till föräldrarna när de upplever sig överkörda av socialtjänsten skapar 

inte alltid de bästa förutsättningarna för en tillitsfull relation mellan socialsekreteraren och 

föräldern. I de situationer det blir tungt tar socialsekreterarna hjälp av varandra. 

 

Ibland är det svåra möten och då bollar man med chefen eller med gruppen. 

Det som är svårt pratar vi om med varandra. Men sen måste man ändå möta 

upp de föräldrarna som är arga. Det är inte enkelt men det måste man göra 

det med.(C). 
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Vems röst skall man lyssna till 

En socialsekreterare beskriver svårigheterna med att avgöra vad som är barnets bästa då hon 

berättar om en biologisk mamma vars dotter som är placerad i familjehem. Mor och dotter 

träffades en gång i veckan men dottern upplevde det jobbigt att umgås med sin mamma som 

var svagbegåvad. Denna situation upplevde socialsekreteraren var en svår avvägning. Hon 

beskrev en balansgång mellan makten att styra umgängesmöjligheterna efter mammans 

längtan efter sitt barn och att anpassa handlingsutrymmet efter flickans önskemål. 

 

En annan tar upp svårigheterna att avgöra vad barnens nej står för. Är det 

lojalitetskonflikt, obehag, nervositet för att man inte setts på länge, vad står 

nej för och hur skall man agera utifrån det? När barnet är litet vad ska avgöra 

vad barnet mår bäst av. ”Sen är det inte lätt att veta vad det är om ett barn 

skriker jätte mycket efter ett umgänge, vad beror det på?” (F) 

 

Lojalitetskonflikter är något som nämns i de flesta av intervjuerna. Lojalitetskonflikter innebär 

att barnet inte vet vem den skall hålla med, ena stunden håller den med sin familj för att i nästa 

stå på familjehemmets sida. Att bygga broar mellan föräldrarna och familjehemmet är ett 

viktigt arbete för socialarbetaren som ibland har rollen som medlaren mellan barn, familj och 

familjehem. Socialsekreterare påtalar vikten av goda relationer mellan familjehem och 

föräldrar som i sin tur påverkar barnens situation och placering. För att skapa en bra relation 

mellan familjehem och föräldrar uppmanar en av socialsekreterarna att prata gott om den ena 

parten till den andra och tvärt om. Under intervjuerna framkommer det att det lätt blir 

familjehemmets perspektiv som tas i beaktning då de är dem som träffar barnet mest. 

Socialsekreterarens uppgift enligt intervjumaterialet är att bygga broar mellan de olika 

parterna. ”När de inte kommer överens. När familjehemmet har en negativ syn på föräldrarna 

och tvärtom. Det är ett bekymmer”. D 

”Det kvittar vad vi säger eller gör, finns det spänningar emellan känner barnet det” A3 

 

(…)Då får vi vara den otrivsamme med hornen som talar om för den starke 

att här har vi en svag förälder eller två och det är vi som skall bete oss 

förnuftigt. Ni är uppdragstagare och nu säger jag detta att här måste vi för 

den lille(…) (A3). 
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Good enough är ett återkommande uttryck som socialsekreterarna berättar om. Ett uttryck 

socialsekreterarna måste ta ställning till. Balansgången står mellan att hemmet aldrig kanske 

kan bli riktigt bra men vad innebär ”good enough” för att kunna ha sina barn hemma? 

 

Behovet av att se föräldrarna 

 

Vi har nog glömt bort de biologiska föräldrarna ganska mycket tror jag. Det 

är ju där vi sett att de brustit för vi har ju sett att där vi kan få till ett samarbete 

så gynnar det bara barnet. Men vid kriser försvinner de bara bort (…). jag 

har inte tiden att locka tillbaka dem på det sätt som jag kanske skulle 

vilja”(...)Men om de inte får det stödet hur skall de då kunna bli bättre på 

det? Det säger sig självt, vi har inte gett tillräckligt, vi har väl erbjudit ibland 

men inte lika ihärdigt gett det stöd som man tänker att vi skall bli bättre på 

(C). 

 

I tre av intervjutillfällena nämner socialsekreteraren vikten av att frågan kring relationen till 

föräldrarna kommit upp. Några av dem berättar att de upplever att föräldrarna blir passiva i 

sin relation till barnet när placeringen är ett faktum. Saknaden av att kunna möta föräldrar som 

befinner sig i en krissituation då deras barn blir placerat har uppmärksammats i kommun 2. 

De uttrycker att de påbörjat ett arbete kring stöttningen av föräldrarna där föräldrarna genom 

öppenvården skall erbjudas hjälp att hantera sorgen och hur arbetet skall fortgå kopplat till 

vårdplanen. I vårdplanen är tanken att det skall finnas med en tidshänvisning för när 

förändringarna skall vara genomförda. Detta för att lättare se en röd tråd genom placeringen 

och tidigare kunna jobba hem barnen eller sikta på en långvarig placering. Kommun 4 berättar 

att de arbetar nära öppenvården för att kunna skräddarsy insatser efter familjernas behov. 

Därigenom undvika placeringar när en hemflytt av ett barn närmar sig. Två av 

socialsekreterarna tar upp att tidsbristen blir avgörande många gånger för vad man hinner med 

och hur de påverkar arbetet. ”Vilket jag kan tycka är det svåraste, att tiden inte räcker till”(E). 

 

Specialisering 

Upplevelsen under intervjuerna är att de flesta uppskattar den lagliga ändringen som inneburit 

en specialisering i sina arbetsuppgifter. Så som att antingen vara barnsekreterare eller 

familjehemssekreterare. Detta frigör mer tid och fokus på rätt arbetsuppgifter samt att slippa 

stressen över att utredningar väntar. 
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Å andra sidan uttrycker kommun 4 att hålla i hela processen från utredning till placering ger 

en helhets bild som ibland kan vara en fördel att ha med sig i kontakten med klienterna. 

Kommun 1 vittnar om att vid ett par tillfällen har den utredande socialsekreteraren följt 

föräldern med råd och stöd även efter placeringen. Detta har varit möjligt tack vare den fria 

styrningen av socialtjänstens organisation. Kommun 4 som inte hunnit implementera 

lagändringen än uppger att de ibland upplever det som en fördel att vara kvar i relationen med 

föräldrarna man har utrett då socialsekreteraren redan har en upparbetad relation med 

klienterna. 

 

I kommun 1 berättar två av socialsekreterarna att det just nu fallit sig så att en har övervägande 

mer kontakt med missbrukande mammor och den andra fler kontakter med funktionshindrade 

föräldrar. Detta tyder på en annan typ av specialisering där den lokala organiseringen frigör 

möjligheter att anpassa kontakterna efter de möjligheter och resurser som finns. 

 

Bygga broar 

Flera av socialsekreterarna i de olika kommunerna uppger att övergången från den ena 

handläggaren till den andra är viktig. ”Uppdelningen gör också att vi måste vara ännu mer 

noggranna med att snacka med varandra” (A3). I de fall kontakten med föräldern varit 

komplicerad under utredningen kan kontakten med en ny handläggare innebära en nystart som 

skapar möjligheter för att på nytt skapa tillit och förtroende samtidigt som en problematisk 

kontakt innan lika gärna kan skapa negativa associationer. 

 

Om jag skall lämna över ett ärende till A2 känner jag ett jättestort ansvar för 

att bygga en bro till A2 som visar tillit inför den här föräldern som skall ha 

kontakt. Om de inte litar på mig kommer de heller inte att lita på A2 heller. 

Då är det mitt jobb att jobba upp det till föräldern själv men också att 

överföra det till nästkommande person. Det är ju så att de byter i vår 

korridor, byter personal också och det är jobbigt för biologföräldern också 

och känner nä nu kommer det en ny igen. (A3) 
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Ärlighet och tydlighet 

Ärlighet och tydlighet är något som några av intervjudeltagarna tar upp i relationen med 

föräldrarna. De lyfter upp att det underlättar att vara så ärliga och tydliga i sin kommunikation 

till föräldrarna som möjligt.  

”Tydlig och ärlig och försöker göra det så tydligt som möjligt för föräldrarna varför man 

placerar och vara ärlig och hålla vad man lovar(…) trots att man inte tycker lika i allt försöka 

mötas.”(B) 

 

Umgängesbegränsning 

Umgängesbegräsning är något som flera av socialsekreterarna nämner som åtgärder för att 

begränsa föräldrarnas kontakt med barnet. Föräldern vill ha mer kontakt än vad handläggaren 

tillsammans med familjehemmet anser är bra för barnet. 

 

Det är när föräldrarna vill träffa sina barn mer än vad som är rimligt. Ofta 

har barnen ett eget liv också där de bor. Så man försöker så långt det går att 

det skall passa alla tider och scheman. Men när det inte går ansöker man om 

umgängesbegränsning i nämnden. Sen kan det överklagas till 

förvaltningsrätten och kammarrätten (D). 

 

Dilemman och handlingsutrymmen kopplat till tidigare forskning och 

Lipskys teori 

I 6kap 2a§ Föräldrabalken (FB) (SFS 2006:458) står det att barnen har rätt till båda sina 

föräldrar vilket medför att många socialsekreterare genom upprepade försök söker kontakt 

med föräldrarna för att barnet så långt det är möjligt skall ha rätt till sin bakgrund och 

biologiska familj. Kopplat till detta lagrum tar en av intervjudeltagarna upp svårigheterna att 

avgöra när man skall låta barnets vilja och framtida behov av en relation till sin biologiska 

familj styra och när de faktiska känslorna kring att umgås med sin biologiska familj skall vara 

utgångspunkten. 

 

Olika tidigare forskning visar att olika förhållningssätt har sina svagheter. Ponnert (2003) och 

Laviner (2011) tar upp svårigheten kring att avgöra vad som är barnets rätt till sina föräldrar 

och vad som är barnets behov av sina föräldrar. Likaså kan barnets situation lätt hamna i 

skuggan om socialsekreteraren är alltför inriktad på att skapa en allians med föräldern. Den 
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svåra balansgången framkommer även under intervjuerna. Socialsekreteraren berättar att 

intentionen är att skapa en hållbar situation för barnet och familjen på lång sikt. 

 

Just att vi väljer att bygga relationer väldigt mycket innan, nästan inte att vi 

har is i magen men att vi måste bygga relation för det blir bäst väg i långa 

loppet (A2). 

 

Höjers (2011) forskning visar att även det motsatta förhållandet finns i kontakten mellan 

socialtjänst, föräldrar och barn. Hennes forskning visar att stödet till föräldrarna hamnar i 

skymundan då socialsekreterarna är fokuserade på barnen. Flera av intervjudeltagarna i 

studien utrycker att de upplever att föräldrarna lätt hamnar mellan stolarna och glöms bort i 

arbetet vilket ett tidigare citat (s 29-30) visar. 

 

Socialsekreterarna i studien nämner tidsbristen och att de byter personal på tjänsterna som en 

riskfaktor i kontakten till klienterna då klienterna kan uppleva att de är många personer de 

skall öppna sig för och skapa tillit till. Socialsekreterarna beskriver en utsatt situation där en 

hård arbetsbelastning genererar lite tid till varje klient. Detta nämns även i tidigare forskning 

som en faktor som påverkar kontakten med klienterna negativt (Höjer, 2011). 

 

Lojalitetskonflikter är något som också uppmärksammats i den tidigare forskningen (Fargas 

Malet et al, 2010). En del föräldrar förväntar sig samma relation till sina barn efter en placering 

som de hade innan. Föräldrarna kan ha svårt att förstå att barnet nu påverkas av en annan 

familj vilket ibland medför svårigheter både för barnet som nu skall förhålla sig till tre parter 

samt för föräldrarna som kanske upplever att barnen inte uppför sig mot dem som de gjorde 

innan. I dessa lojalitetskonflikter blir socialsekreteraren en medlande länk och en bro mellan 

de olika parterna. 

 

Lojalitetskonflikter tar både den tidigare forskningen och empirin i studien upp. 

Lojalitetskonflikt finns även för socialsekreteraren då hen står mellan olika parter inom ramen 

för socialtjänstens uppdrag. Mellan dessa båda sidor finns socialsekreteraren. Lipskys (2010) 

teori lyfter fram detta dilemma. Vems röst man skall lyssna till och hur kan dessa klienter bli 

hörsammade inom ramen för organisationens möjligheter? Som myndighetsperson är 

socialsekreteraren bunden att göra sin plikt. Samtidigt finns det klienter med behov och 

önskemål som inte alltid ryms inom socialtjänstens ramar. 
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Bedömningarna kring ett barns bästa utgår från lagen och den hierarkiska styrningen som alla 

har att förhålla sig till. Samtidigt är det en bedömning utifrån den enskilda handläggarens 

uppfattning. Detta gör att bedömningen kring ett ingripande skulle kunna se olika ut beroende 

på kommunen som utför utredningen och insatsen. Det kan förklara det varierade 

förhållningssättet socialsekreterarna har till klienterna då de utifrån organisation och riktlinjer 

har en viss handlingsfrihet att utforma sitt handlande utifrån den organisationens riktlinjer. 

 

Lipsky (2010) tar upp att de ekonomiska tillgångarna, kommunens resurser och möjligheter 

att erbjuda klienterna olika stöttning och hjälp är en sida som socialsekreteraren har med sig i 

mötet med klienterna. Därför påverkas både organisationen, handläggarna och inte minst 

klienterna av den ekonomiska situationen i kommunen. Det är intressant att se i 

intervjumaterialet hur socialsekreterarna använder sig själva som redskap och sin erfarenhet 

kopplat till klienterna. Detta utgör enligt Lipsky också en del av handlingsutrymmet då 

socialsekreteraren använder både sin kompetens och erfarenhet inom organisationens ramar. 

 

Socialsekreteraren har möjlighet att förankra sina beslut i stöd från lagstiftningen. Det kan bli 

ett sätt för socialsekreteraren att känna tillförsikt i de beslut som tas. Trots den individuella 

bedömningen är besluten grundade på lagstiftning och då det gäller LVU även förankrade i 

nämnden. 
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Slutdiskussion 

Sammanfattning 

Tidigare forskning pekar på olika infallsvinklar som lyfter fram föräldrarnas upplevelse, 

barnens situation och vilken roll socialtjänsten har haft i det. I studiens resultat framkommer 

att socialsekreterarna upplever sitt förhållningssätt varierande i förhållande till de olika 

parterna i en placering och hur den aktuella placeringens situationen ser ut. Fokus i studien 

har legat på hur socialsekreteraren förhåller sig till föräldrarna i samband vid en placering av 

barn i familjehem. 

 

Studiens frågeställningar var: 

- Hur beskriver socialsekreterarna sin roll i kontakten med föräldrar till placerade barn? 

- Hur förhåller sig socialsekreterarna till de dilemman som kan uppstå i spänningsfältet 

mellan de olika parterna samt hur använder socialsekreteraren sitt handlingsutrymme i 

kontakten med föräldrarna? 

 

Utifrån frågeställningen hur socialsekreteraren beskriver sin roll i arbetet med föräldrar till 

placerade barn anser jag att de tydligaste rollerna är organisatör av olika relationer, lyssnare 

och medlare. Resultatet visar att kontakten till föräldrarna kräver ett varierat förhållningssätt 

beroende på situation, samarbete och hur relationen till de aktuella föräldrarna ser ut. Oavsett 

roll i kontakten till klienterna så bygger det på att vara lyssnande. Att ta in alla parters känslor 

och åsikter och utifrån det agera professionellt. 

Goda möten mellan socialsekreterarna och föräldrarna gynnas av tillit och ett flexibelt 

förhållningssätt från socialsekreterarna i förhållande till de förutsättningar som finns inom 

organisationen. 

 

Dilemman och strategier som är centrala är: att vara professionell, vems röst skall man lyssna 

till och behovet av att se föräldrarna. Inför frågan kring handlingsutrymme i kontakten med 

föräldrarna anser jag att resultatet återspeglar att strategierna kan kopplas till handläggarnas 

professionalitet att oavsett vad man möter agera professionellt. Professionalitet i form av att 

vara ärlig och tydlig och att överbrygga övergångar från en socialsekreterare till en annan då 

klienten går från utredning till placering. Det var intressant att se organisationens 

handlingsfrihet i grupperna. Kommunernas frihet att utforma sin organisation efter den 

specifika situationen som råder på den geografiska platsen skapar möjligheter men även 
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utmaningar. Utmaningarna består i hur den aktuella kommunen kan möta klienternas behov 

och samtidigt agera utefter kommunens riktlinjer och resurser. Utmaningar kopplade till 

dilemman och strategier som även blivit tydliga i studien är att föräldrar förbises i strävan 

efter att skapa så goda förutsättningar för barnen som möjligt. Likaså att det finns risk att 

samarbetet med föräldrar tar fokus från barnens faktiska situation. Tid och resurser är inte 

jämställt med vad som skulle behövas för att kunna möjliggöra de möten med föräldrar och 

barn som önskas. Socialsekreterarnas dilemma att avgöra vems röst de skall lyssna på utifrån 

att barnets bästa alltid skall stå i fokus är ibland svårt. Detta eftersom de vuxna allt som oftast 

har lättare för att hävda sin rätt och sina åsikter samtidigt som barnen slits mellan familjerna 

och vem de skall vara lojala mot.  Föräldrarnas personliga problem skall inte heller förringas: 

psykisk ohälsa, missbruk och handikapp utgör hinder för att kunna ha barnen kvar hemma 

samt att bygga tillitsfulla relationer. Relationen mellan barn och föräldrar men också 

tillitsfulla relationer i arbetet mellan socialtjänsten och de olika parterna. 

 

Teori och metod 

Lipskys teori har visat sig vara ett bra verktyg då den synliggör de byråkratiska mönstren. 

Samtidigt visar Lipskys teori på spänningsfältet som socialsekreterarna befinner sig inom. Där 

lagar och riktlinjer är den ena sidan och klienternas situation är den andra. Oavsett vilken titel 

socialsekreteren har i arbetet med föräldrar till placerade barn har de oftast inte enbart har 

kontakt med barn eller enbart föräldrar. Vilket kan resultera i olika motsatta reaktioner och 

intressen från de olika parterna som socialsekreteraren skall ta hänsyn till i sitt förhållningssätt 

och bedömning av situationen. Jag anser att Lipskys teori lyfter fram att de byråkratiska 

organisationerna följer ett visst mönster och att det finns ramar att förhålla sig till visade sig 

även i studien. Variationen handlar inte om hur olika byråkratiska organisationer arbetar i 

förhållande till socialtjänsten utan resultatet i studien pekar på variationer mellan olika 

socialtjänstorganisationer i förhållande till varandra. 

 

Kombinationen av att använda fokusgrupper och intervjuer visar lite på hur arbetet inom 

socialtjänsten kan vara. Socialsekreterarna arbetar enskilt samtidigt som de är en del av en 

större organisation som påverkar varandra åt båda håll. Nackdelarna av att inte enbart använda 

sig av det ena eller det andra är att i fokusgruppsintervjun påverkar deltagarna varandra och 

det är svårt att fånga upp de enskilda åsikterna då gruppdynamiken inte går att frångå. Hade 

studien enbart byggt på enskilda intervjuer hade inblicken i det kollektiva arbetet som pågår 

parallellt med varje utredning och placering gått förlorad. Detta eftersom socialsekreterarna 
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handleder varandra och lämnar över ärenden till varandra. Detta är en stor del av arbetet och 

den inblicken hade inte varit lika tydlig i enbart enskilda intervjuer. En reflektion som skett 

under studiens gång är vilken betydelse frågorna har för att fånga upp det som efterfrågas och 

som är syftet i studien. Det har inte varit lätt att veta om frågorna ställs på rätt sätt för att få så 

uttömmande svar som möjligt. 

 

Inför kommande studier 

En fråga inför kommande studier skulle kunna vara på vilket sätt de olika kommunala 

skillnaderna inverkar på den faktiska upplevelsen för klienterna? Än så länge finns det inte en 

överordnad tydlig struktur kring arbetet med föräldrarna. Lagmässigt och från 

socialsekreterarnas sida hade det varit intressant att titta på vilka konsekvenser det skulle det 

få för kontakten med föräldrarna till placerade barn. 

 

Lika så är en fråga kring på vilket sätt arbetet med föräldrarna skulle kunna utvecklas för att i 

allt större utsträckning skapa tryggare placeringar. Utifrån att barnen har rätt att träffa sina 

föräldrar, skulle de få större möjlighet till det samt att föräldrarna i ännu större utsträckning 

skulle känna sig sedda och hörda av socialtjänsten? Allt för att skapa så hållbara relationer 

mellan barn och föräldrar som möjligt oavsett tillfällig eller permanent placering. Finns det 

system eller mönster som kan utläsas? Finns det mönster i de fall där klienterna känt sig sedda 

av socialsekreterarna som går att ta fasta på och utveckla för att förbättra arbetet? 

 

I studien framkommer det att barn och familjehem har en särskilt utsedd socialsekreterare. 

Det har inte de biologiska föräldrarna. Skulle det gynna barnen att föräldrarna har en 

socialsekreterare att vända sig till? Eller skulle det bli ytterligare personer och relationer att 

förhålla sig till som istället för att underlätta skapar mer svårigheter? Skulle barnperspektivet 

tappas bort utifrån att vuxna alltid har lättare att föra sin egen talan? Dessa aspekter skulle 

vara intressant att titta närmare på. 

  



  
 

42 

Referenser 

Ahrne Göran & Svensson Peter (2016) Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I (red) 

Ahrne Göran & Svensson Peter (2016) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm. Liber AB 

 

Alpert. T Lily. Resarch Review: Parents´ service experience – amissing element in research 

on foster care case outcomes (2005) Child and family Social work, 10, ss. 361-366. 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&

AN=2013-15945-004&site=ehost-live&scope=site  

 

Becker Howard S. (2008) Tricks of the trade- yrkesknep för samhällsvetare, Malmö. Liber 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  

Bäck-Wiklund & Lundström Tommy, Inledning I Bäck-Wiklund & Lundström Tommy 

(red) (2001) Barns vardag- I det senmoderna samhället. Falun. Natur & Kultur 

 

Dalen Monika (2015) Intervju som metod. Malmö. Gleerups utbilning.   
 

Gustafsson, Hemerén, Pettersson (2011) Vetenskapsrådet- God forskningssed. Stockholm. 

Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 

 

Hedin Lena (2015) Good relations between foster parents and birth parents: A Swedish 

study of practices promoting successful cooperation in everyday life. Child Care in 

Practice, 21:2,  

http://dx.doi.org/10.1080/13575279.2015.1005574 
 

Holstein A. James & Gubrium F. Jaber (2011), Animating Interview Narratives.  I 
Silverman David (red) Qualitative Research, 3rd edition. London 

 

Höjer Ingrid (2011). Parents with Children in Foster Care- how do they perceive their 
contact with social workers? Social Work in action, 23(2), ss.111-123 
http://dx.doi.org/10.1080/09503153.2011.557149/(2016-02-29) 
 
Ivanhoff-Dahlin Synneve (2016) Fokusgruppsdiskussioner i (red) (2016) Ahrne Göran 
& Svensson Peter. Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm. Liber AB 
 
Johansson Thomas (2006) Mötets många ansikten-förutsättningar och ramar. I 
Meeuwisse Anna, Sunesson Sune, Hans Swärd (red) Socialt arbete- en grundbok. 
Stockholm. Natur & Kultur.   
 
Lejonhufud Madeleine (2014), Barns bästa eller vuxnas intressen- Hur gör vi när vi måste 

välja? I Cederborg Ann-Christin &Warnling –Nerep Wiweka (red) Barnrätt-en antologi. 

Stockholm. Nordstedts juridik AB 

 
Leviner Pernilla (2011) Rättsliga dilemman- I socialtjänstens barnskyddsarbete. 
Stockholm. Jure AB 

 

Lipsky Michael (2010). Street- level bureaucrats- dilemmas of the individual in public 
services. New York. Russell sage foundation. 
 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2013-15945-004&site=ehost-live&scope=site
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2013-15945-004&site=ehost-live&scope=site
http://dx.doi.org/10.1080/09503153.2011.557149/(2016-02-29)


  
 

43 

Malet Fargas Montserrat, Mcsherry Dominic, Larkin Emma, Kellys Greg, Robinson Clive 

and Schubotz Dirk (2010). Young children returning home from care: the birth 

parents´prespective, Child and Family Social Work 15. 77-86.   

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&

AN=47285488&lang=sv&site=ehost-live&scope=site.  

 

Miller Jody & Glasser Miller (2011), The ”Inside” and ”Outside”: Finding Realities in 

Interviews. I Silverman David (red) Qualiative Research, 3rd Edition. London 

 

Ponnert Lina (2003) Mellan klient och rättssystem- tvångsvård av barn och unga ur 

socialsekreterarens perspektiv. Lunds Dissertations i Social Works 29, ss1-297. Lunds 

Universitet.  

 

Regeringskansliets rättsdatabaser 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM Hämtat: 2016-04-05 

 

SFS 1990:453 

SFS 1990:52 

SFS 2001:453 

SFS 1949:381 

Socialstyrelsen (2015) Utreda barn och unga- handbok för socialtjänsten arbete enligt 

socialtjänstlagen 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj Hämtat: 2016-03-14 

 

Svensson Kerstin, Johnsson Eva & Laanemets Leili (2008) Handlingsutrymme- Utmaningar 

i socialt arbete. Stockholm. Natur & Kultur. 

 

Thomassen Magdalene (2007) Vetenskap, kunskap och praxis- Introduktion i 

Vetenskapsfilosofi, Malmö, Gleerups Utbildning AB. 
 

Thunved Anders (2012) Nya sociallagarna- Med kommentarer, lagar och förordningar som 

de lyder 2012, Vällingby, Nordsteds Juridik 

 

Unicef (2016), Vad är barnkonventionen? 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten Hämtat: 2016-03-14 

 

Wibeck Victoria (2010) Fokusgrupper- Om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod. Lund. Studentlitteratur 

 

 

 

 

http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=47285488&lang=sv&site=ehost-live&scope=site
http://proxy.lnu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=47285488&lang=sv&site=ehost-live&scope=site
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Brev till informanterna 

Brev till informanterna 

Hej! 

Tack för att du tackat ja till att vara med i min undersökning! 

 Studien vill jag belysa och förstå hur socialtjänsten arbetar med föräldrar till 

placerade barn i familjehem. 

 

För att kunna genomföra studien behöver jag Din hjälp för att kunna få svar på mina 

frågor. 

Jag kommer att spela in intervjun och därefter transkribera den. All information som ges 

i intervjun kommer behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att obehöriga inte har 

tillgång till det, eller kan härleda informationen till vilka specifika personer som har 

deltagit i undersökningen/studien. Min handledare Lars Sörnsen kan komma att ha insyn 

i det empiriska materialet.  

Du bestämmer själv om du vill medverka eller inte och du kan när som helst bestämma 

dig för att dra dig ur undersökningen/studien. 

 

Har du några frågor om undersökningen vänligen ta kontakt med mig eller Lars Sörnsen. 

Jenny: 073-157 78 85, jl222fy@student.lnu.se eller Lars på: lars.sornsen@lnu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jenny Lindqvist  

 

 

 

mailto:jl222fy@student.lnu.se


  
 

II 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguiden till C-uppsatsen 

 

Syfte: 

 Syftet med min studie är att belysa och förstå hur kontakten mellan socialsekreterare 

och biologiska föräldrar ser ut efter att barn placerats i familjehem 

Frågeställningar: 

- Efter en placering, hur arbetar man vidare med föräldrarnas relation till barnet? 

- Vilka möjligheter och svårigheter upplever socialsekreterarna att det finns i 

kontakten med biologiska föräldrarna till placerade barn? 

 

 

 I kontakten till föräldrarna 

 

Vilken är din uppfattning av föräldrarnas roll i samband med en placering? 

 

Vilken är din uppfattning av barnens situation/bästa i relation till en kontakt med de 

biologiska föräldrarna? 

 

Hur skulle du vilja beskriva att en ideal kontakt mellan dig och biologiska föräldrar ser 

ut efter en placering? 

 

-Hur kan kontakten mellan dig och biologiska föräldrar se ut? 

 

-Hur gör du för att skapa relation och upprätthålla den med föräldrarna? 

 

-Hur gör du för att skapa relation och upprätthålla den med mellan föräldrarna och 

barnet? 

 

Hur gör du för att skapa en relation till barnet? 

 

-Vilka svårigheter ställs du inför i kontakten mellan föräldrar och det placerade barnet?  

 

-Hur ser du på kontakten mellan barn och familj när ex övergrepp eller våld förekommit 

i relationen till barnet. Hur går man tillväga och vad blir avgörande för barn och familj 

att ha kontakt respektive att inte ha kontakt. 

 
-Får familjehemmet en annan roll om det inte bedöms möjligt att bibehålla kontakt med 

de biologiska föräldrarna? 

 

-Hur ser du på vikten av kontakt mellan biologiska föräldrar och familjehem? 

 

-Hur skulle en idealisk kontakt mellan biologiska föräldrar och familjehem se ut? 

 

-Hur skapar man kontakt och bibehåller den mellan föräldrar och familjehem? 

 



  
 

III 

-Vilka problem kan man ställas inför i kontakten mellan biologiska föräldrar och 

familjehem? 

 

-Hur påverkas kontakten mellan familjehem och biologiska föräldrar av familjehemmets 

attityd och värderingar till de biologiska föräldrarna? 

 

-Vilken vikt upplever du att kontakten mellan föräldrar och familjehem har gentemot 

barnet och placeringen?  

 

-Vad upplever du att din roll är i kontakten mellan biologiska föräldrar och 

familjehemmet? 

 

 

Rättsligt 

-Utifrån att en familjehemsplacering sker antingen frivilligt (SoL)eller med tvång 

(LVU) vilken påverkan får den grunden för din kontakt med föräldrarna? 

 

-Finns det skillnader i ditt handlande beroende på om placeringen är frivillig eller med 

LVU (som kan påverka din kontakt med föräldrarna)? 

 

Hur upplever du de rättsliga lagar och regler du måste förhålla dig till. 

-Hjälp eller stjälp? Hur kan det se ut? 

 

- Hur kan ”barns bästa” i kontakten till föräldrarna ta sig uttryck i förhållande till 

föräldrarnas vilja eller icke vilja vara med sitt barn? 

 

-Hur kan barns bästa i kontakten till föräldrarna ta sig uttryck om barn och föräldrars 

vilja står i motsatts till varandra  

-och vilken roll spelar familjehemmets attityd i det? 

 

 

 

Organisationens betydelse 

 

-Vilken betydelse har organisationen och kontaktnätet runt dig som socialsekreterare för 

kontakten med biologiska föräldrar och placerade barn? 

 

-Hur ser organisationen ut för er som jobbar som socialsekreterare inom barn och unga 

kring kontakten med föräldrar efter att placeringen av barnet har skett? 

 

-Vilka möjligheter och begränsningar upplever du i organisationen/arbetsplatsen 

kopplat till kontakten med biologiska föräldrar? 

 

 

 

-Något du skulle vilja tillägga eller förtydliga? 

 

 

 


