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Denna kvalitativa studie med hermeneutisk utgångspunkt belyser hur 

yrkesverksamma beskriver deras arbete gällande barnavårdsärenden samt 

hur de yrkesverksamma beaktar barnperspektivet, barns perspektiv och 

barns bästa. Via frågeställningar som lyder hur yrkesverksamma beskriver 

sitt arbete med placeringar av barn i familjehem och hur yrkesverksamma 

reflekterar över placerade barns känslor, mående och delaktighet under och 

efter placering, har vi erhållit följande resultat: Yrkesverksamma arbetar 

utifrån de riktlinjer och lagar som de uppmanas till. I deras arbete tar de 

hänsyn till barns perspektiv, barnperspektivet och barns bästa. 

Problematiken föreligger däremot i att yrkesverksamma måste bli tydligare 

i sitt arbete innefattande att delge information och inkludera barn i deras 

ärenden. Detta eftersom att barn inte förstår hur deras perspektiv, behov och 

bästa ligger till grund för beslutet av att bli placerad. Slutsatsen är att det 

utifrån detta är förståeligt att barn känner att deras rättigheter till viss del 

försummas.  
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Tack 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid till att delta 

i den här studien. Vi är tacksamma över den kunskap ni delat med er av, vilket bidragit 

till att vi fått en större insyn i yrkesverksammas perspektiv gällande barn som blir 

familjehemsplacerade.  

 

Vidare vill vi även rikta ett tack till vår handledare som bidragit med konstruktiv kritik 

och skapat diskussioner oss emellan för att kunna utveckla studien. Att utforma studien 

har krävt mycket disciplin och tålamod men det har även varit lärorikt och berikande. Vi 

har erhållit nya kunskaper som vi kan ta med oss i vårt kommande yrkesområde och vi 

har i och med denna kandidatuppsats även insett hur mycket vi utvecklats under 

utbildningens gång. 

 

Vi vill också tacka våra familjer och vänner som behövt stå ut med att vi ägnat majoriteten 

av vår vakna tid framför en dator. Ni har visat ett stort stöd och haft överseende med att 

vi inte ägnat speciellt mycket tid till er under studiens gång. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka oss själva. Samarbetet mellan oss som författare har fungerat 

väldigt bra med tanke på att vi skrivit studien tillsammans från början till slut. Vi var båda 

överens från början om att studien skulle prioriteras och vi har även under studiens gång 

ställt upp för varandra så gott det går. Studien har bidragit till ett par tårar och 

frustrationsutbrott men den har även bidragit till många skratt.  
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1 Introduktion 
Majoriteten av barn i Sverige växer upp under goda och trygga levnadsförhållanden 

tillsammans med sin familj. Sverige är i jämförelse med andra välfärdsländer bättre på att se till 

att barns sociala förhållanden och hälsa är goda (Socialstyrelsen, 2015). Det finns dock ändå 

barn som är i behov av skydd och stöd från det svenska samhället, vilket i Sverige kommer i 

form av en barn- och ungdomsvård (Socialstyrelsen, 2015). Statistik från år 2016 visar att 

30 500 barn och unga i Sverige omhändertas och får vård enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) (Socialstyrelsen, 

2017). Enligt statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) innebär sifforna 

uppskattningsvis att tre till fyra procent av alla barn i Sverige, det vill säga ungefär ett barn i 

varje skolklass någon gång i livet placeras i familjehem (SBU, 2016). 

 

 

Statens offentliga utredningar  (SOU) skriver att Sveriges lagar avseende barn måste stämma 

överens med de Förenade Nationernas (FN) barnkonvention och Sverige är juridiskt 

förpliktigad att följa konventionen sedan den andra september år 1990 (SOU 2016:19). Enligt 

SOU (2016:19) skall barnet stå i centrum när det kommer till beslut och åtgärder som rör barnet. 

Barnkonventionen utgår från ett barnperspektiv som innebär att beslutsfattare har särskilda krav 

på sig angående hur en beslutsprocess skall genomföras samt hur barn skall bemötas. I det 1 

kap. § 2 i SoL (SFS 2001:453) betonas det att insatser som innefattar barn särskilt skall beaktas 

utifrån barnets bästa. SoL nämner även i det 11 kap. § 10 (SFS 2001:453) första stycket att 

barnet skall få relevant information och att hens inställning så långt som det är möjligt skall 

framkomma. Det skall även tas hänsyn till barnets vilja med beaktande av hens ålder och 

mognad. I det 11 kap. § 10 (SFS 2001:453) i SoL nämns dessutom barns rätt till att föra sin 

egen talan i mål och ärenden som berör dem.  

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2013a) framkommer det att placerade barns behov inte blir 

tillräckligt tillgodosedda gällande bland annat deras hälsa. I rapporten beskrivs det att 

uppmärksamheten på barns egna upplevelser och tankar måste öka. Barnen beskriver själva i 

Socialstyrelsens (2013a) rapport att deras behov bland annat är att känna trygghet och 

delaktighet. Barnen i rapporten beskriver även att deras omvårdnadspersoner samt 

yrkesverksamma som arbetar med barnavårdsärenden skall vara snälla, lyhörda och behandla 

barn väl. 

 

Motiveringen till att omhänderta barn beskrivs i Socialstyrelsens (2013a) rapport vara för 

barnens eget bästa, däremot visar resultaten i rapporten annorlunda. I rapporten identifieras ett 

problem där lagar inom SoL inte tillämpas fullt ut. Vi vill därför i denna studie utgå från 

yrkesverksammas perspektiv som arbetar inom socialt arbete med inriktning på 

barnavårdsärenden. Genom att utgå från deras perspektiv belyser vi på vilka sätt de 

yrkesverksamma beaktar barnperspektivet, barns perspektiv och barns bästa. Studien syftar 

även till att studera hur yrkesverksamma beskriver sitt arbete med barnavårdsärenden. Fokus 

valdes utifrån barns utsagor som vi fått ta del av i Skoog (2013) och Cedeborg och Karlsson 

(2001). I studierna framkommer det att barn upplever att socialsekreterare förringar den 

betydelse som de har gällande att vara ett stöd för dem. Vidare upplever barn att detta leder till 

att de inte känner sig delaktiga i deras ärenden samt att beslut tas över deras huvuden. En del 

barn har i utsagorna beskrivit att de inte varit införstådda med att en placering skall ske förrän 

de lämnats på familjehemmet. I Skoog (2013) och Cederborg och Karlsson (2001) beskrivs det 

även att bristen på information kan leda till en dålig start av placeringen och att barn kan uppleva 

känslan av kaos. Det finns även beskrivningar av att bristen på information kan bidra till att 

barn känner att placeringen skett genom tvång och att det finns en stor avsaknad av en 
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inskolningsperiod. Det är således av vikt att studera på vilka sätt barns rättigheter i samhället 

kommer till uttryck.  

 

Vi anser att studien är relevant för området pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård 

eftersom att studien berör socialt arbete vilket ingår i vårt blivande yrkesområde. Fokus på barns 

mående utifrån yrkesverksammas perspektiv anser vi är av vikt att belysa för att se hur 

yrkesverksamma lyckas få fram barns perspektiv. Det är värt att lyfta hur yrkesverksamma 

arbetar med barnavårdsärenden för att vi skall ha vetskap om vad som kan bli bättre. Ämnet är 

också relevant för området då det i SBU:s (2016) rapport skrivs att cirka en procent av den 

svenska befolkningen under en stor del av sin uppväxt haft samhället som vårdnadshavare. 

Denna grupp har visat sig ha kraftigt förhöjd risk för bland annat psykisk ohälsa, missbruk och 

kriminalitet. Det här styrker även motiveringen till varför det är av vikt att utveckla kunskap 

om arbetet med familjehemsplaceringar.  

 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Arbetssätt vid familjehemsplaceringar 

Enligt SoL skall utredning inledas utan dröjsmål när en anmälan inkommer till Socialnämnden. 

Vid inkommen anmälan påbörjas en förhandsbedömning där ett ställningstagande tas om 

huruvida en barnavårdsutredning skall öppnas. Utredningen kommer vidare ligga till grund för 

om barnet behöver någon form av insats från Socialtjänsten (Berglund, Jonsson och Öhlund, 

2014). Insatser från Socialtjänsten bygger på en frivillig medverkan och samtycke och utövas 

enligt SoL. Insatsen utformas tillsammans mellan yrkesverksamma och barnet samt hens 

omvårdnadspersoner. Vid de tillfällen där barn över 15 års ålder eller omvårdnadspersonerna 

inte samtycker till frivillig vård, har Socialtjänsten möjlighet att tillämpa LVU. LVU är en 

tvångslag som kan komma att tillämpas för att kunna tillgodose barns behov av skydd och stöd 

vid tillfällen där samtyckte till vård saknas (Socialstyrelsen 2015).  

 

Socialstyrelsen (2013b) skriver att barn och unga som behöver insatser utanför det egna hemmet 

på uppdrag av Socialnämnden placeras i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende 

(HVB). Ett familjehem kan vara ett så kallat nätverkshem där omvårdnadspersonerna sedan 

tidigare har funnits i ett barns sociala nätverk, eller ett hem där de nya omsorgstagarna inte har 

någon tidigare relation till barnet. Med jourhem menas ett enskilt hem som vid ett flertal 

tillfällen tar emot barn under en tillfällig tid för vård och fostran.  

 

Den vanligaste placeringsformen av de ovan nämnda är familjehem (Socialstyrelsen, 2013b). 

Vinnerljung, Franzén, Hjern och Lindblad (2010) nämner att just familjehem är det enda 

alternativet i Sverige som kan bidra till att barn skall kunna bli placerade hos en familj som kan 

ta hand om dem under en längre period. Vid placeringar av barn skall det primärt övervägas om 

möjligheten finns till att en anhörig eller annan närstående person kan ta emot barnet, detta i 

enlighet med det 6 kap. § 5 (SFS 2001:453) i SoL. Däremot har Socialstyrelsen (2013b) fått 

kritik för att de inte har varit lyhörda när det kommer till möjligheterna att placera barn hos 

exempelvis släktingar, även om både internationell och svensk forskning konstaterar att 

nätverksplaceringar är att föredra. Familjehem anses vara den mest lämpliga vårdformen för 

barn och unga, detta för att det i motsats till institutionsvård skapas en möjlighet för barn att få 

en nära anknytning till vuxna personer som kan ersätta föräldrarollen. En bra relation till vuxna 

kan påverka ett barns mående på ett positivt sätt. Avsikten med den svenska sociallagstiftningen 

är dock sedan långt tillbaka att familjen skall kunna återförenas med sitt barn. Vården som ges 

utanför det egna hemmet skall skapa förutsättningar till återförening (Socialstyrelsen, 2013b).  
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Socialstyrelsen (2013b) skriver om olika principer vars syfte är att vara vägledande i ärenden 

inom socialt arbete. Principerna innefattar ”… helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, 

normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet.” (Socialstyrelsen 2013b, sid. 40).  Gällande 

vård av barn som sker utanför det egna hemmet är kontinuitet, flexibilitet och närhet de primära 

principerna. Principerna återfinns även i SoL och i Europadomstolens rättspraxis. På senare år 

har principerna blivit hårdare och nya regler och principer har tillkommit. År 2013 handlade 

den överordnade principen om barnets bästa, vilket kan innebära att de andra principerna som 

finns kan bortses från om det krävs för barnets bästa (Socialstyrelsen, 2013b).  

 

För att underlätta för yrkesverksamma att inta barns perspektiv, har modellen Barns Behov i 

Centrum (BBIC) utvecklats. BBIC är en modell som har stöd utifrån teoribildningar som 

exempelvis anknytningsteori, utvecklingsteori och teorier om risk- och skyddsfaktorer. BBIC 

används av socialarbetare vid barnavårdsutredningar. Modellen är till hjälp för att socialarbetare 

på ett lättare sätt skall kunna ta reda på hur barns situation ser ut, samt deras behov och åsikter. 

BBIC är ett system skapat ”… utifrån nationell praxis, organisation och lagstiftning.” (Berglund 

et al. 2014, sid.11). Forskning har visat att bedömningar samt synsätt som har barn i centrum 

blir bättre om socialarbetare utgår från BBIC (Berglund et al. 2014). 

 

BBIC illustrerar med hjälp av en triangel barns olika behovsområden. Triangelns olika sidor 

berör barns olika behov, föräldrarnas omsorgsförmåga samt hur familj och miljö kan komma 

att påverka barnet.  

 
Källa: (Berglund et al. 2014). 

 
1.1.2 Information och delaktighet 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) skriver om problematiken kring 

barns rätt till att få ta del av information gällande deras ärenden. Det skrivs även att 

yrkesverksamma saknar information när det kommer till hur, av vem, vad och när barn skall få 

information om sitt ärende. På grund av detta finns det en variation gällande information som 

ges vilket i vissa fall innebär att barn inte får den information de behöver och har rätt till. Vidare 

påtalas att bristen på resurser resulterar i att barn upplevt att de inte har fått information på deras 

mognadsnivå. Detta tydliggör vikten av att yrkesverksamma måste öka sin medvetenhet av att 

information skall ges utifrån barns mognad och ålder. Det går tolka att yrkesverksamma 

underskattar barns förmåga att förstå och därmed kan information utebli (FRA, 2017).   

 

Enligt Socialstyrelsen (2013b) skall en specifik socialsekreterare utses som skall ansvara för 

kontakten med barnet. Vidare skall socialsekreteraren kontinuerligt informera barnet om vad 

som händer i processen. Socialstyrelsen (2013b) beskriver att det är socialsekreterarens uppgift 
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att kontinuerligt informera barn om vad som händer och kommer att hända. Det är viktigt att 

barn innan placering delges information om familjehemmet så att barn kan bilda sig en 

uppfattning om hur det kommer bli framöver. Informationen som delges till barn kan behöva 

ges både verbalt och via text. Informationen bör delvis innehålla hur första mötet med den nya 

familjen kommer att gå till, vem som kommer att följa med vid första besöket samt när själva 

flytten kommer att ske. Det är även av vikt att informera barnet hur dennes kontakt med den 

biologiska familjen och andra närstående kommer att se ut den första tiden barnet är på 

familjehemmet. Socialstyrelsen (2013b) tydliggör att ovanstående är viktigt för att barnet skall 

få känslan av att hen får vara med och påverka sin situation, exempelvis hur inskolningen 

kommer att se ut. 

 

Att delge barn information om deras ärende är en viktig förutsättning för att öka barns 

delaktighet. Informationen behöver därmed också noga ges utifrån barnets mognad och ålder. I 

beaktande att barn inte får skadas av informationen kan det innebära att informationen som ges 

behöver begränsas (Socialstyrelsen, 2013b).  

 
1.1.3 Inskolning och uppföljning 

Socialstyrelsen (2013b) skriver om att inskolning vid en placering är en viktig process att 

planera inför. Detta med anledning till att barnet skall få möjlighet att knyta an till sina nya 

omvårdnadspersoner samt vänja sig vid den nya miljön. Vidare skriver Socialstyrelsen (2013b) 

att det är viktigt att beakta att en övergång från det välkända till det okända för barn är en 

smärtsam process. Det går inte att dra slutsatsen att barn finner det lättare att flytta om de har 

en otrygg anknytning till sina biologiska föräldrar. Därför krävs det av yrkesverksamma att 

finna övergångsformer som är anpassade för varje enskilt barn. Socialstyrelsen (2013b) belyser 

även att en övergångsfas eller förberedelse bör finnas vid akuta placeringar, med anledning till 

att barnet skall känna sig trygg i situationen. Inskolningen kan exempelvis innebära att 

familjehemsföräldrarna kommer och besöker barnet vid första mötet istället för tvärtom, det är 

däremot av vikt att barn också får åka och besöka familjehemmet innan placeringen sker.  

 

Socialsekreteraren skall enligt det 6 kap. § 7c (SFS 2001:453) andra stycket i SoL regelbundet 

besöka barnet i familjehemmet utifrån barnets behov. Enligt Socialstyrelsen (2013b) bör 

socialsekreteraren besöka barnet minst fyra gånger per år. I placeringens tidiga skede bör dock 

kontakten vara tätare för att socialsekreteraren skall få möjlighet till att observera hur barnet 

mår i den nya miljön och hur barnet knyter an till sina nya omvårdnadspersoner.  

 

Socialstyrelsen (2013b) skriver om att den viktigaste uppgiften för den sociala barnavården är 

att socialsekreterare följer upp de barn som omhändertagits av samhället. Däremot skriver 

Socialstyrelsen (2013b) om att Socialtjänsten brustit i uppföljningsarbetet. Kritiken framkom 

eftersom det ansågs att besöken för uppföljning var för få. Vidare beskriver Socialstyrelsen 

(2013b) syftet med uppföljning via följande citat.  

 

Det primära syftet med uppföljningen är att se till att barnet har det bra. 

Uppföljningen ska säkerställa att vården är rättssäker och trygg och utgår från 

barnens behov, med utgångspunkt från de vård- respektive genomförandeplaner 

som upprättats. (Socialstyrelsen 2013b, sid.212). 

 

1.1.4 Tidigare forskning 

Brunnberg (2001) skriver om att barn i samhället många gånger är subjekt som inte syns eller 

hörs. Genom FN:s barnkonvention skall de bli synliga och skyddas mot att bli utnyttjade och 
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utsatta för övergrepp. Vidare skall barnkonventionen syfta till att göra barns röster hörda genom 

att de skall bli involverade i beslutsprocesser som berör dem. Kärnfamiljen ses utifrån FN:s 

barnkonvention som barns naturliga miljö, men då barn utsätts för bland annat övergrepp är 

Socialtjänsten som statlig myndighet den som skall utreda vad som är barns bästa. 
 
1.1.4.1 BBIC 

Internationell forskning visar att Looking After Children (LAC) först implementerades i 

England, tillsammans med ett ramverket Assesment for Children in Need and Their Families 

(AF) som bedömer barns behov. Utifrån LAC implementerades ett barncentrerat arbete i flera 

andra länder och i Sverige bildades BBIC (Rasmusson, Hyvönen, Nygren och Khoo, 2009).  

 

Barncentrerat arbete beskrivs handla om de tre P:na som står för Provision, Participation och 

Protection. Översatt till svenska innebär dessa begrepp att tillgodose, att delta och att skydda. 

De två begreppen provision och protection syftar till att arbeta för barn. Participation handlar 

om att inkludera barn i arbetet. Dessa begrepp skall syfta till att förtydliga att barn är individer 

med egna rättigheter. Rasmussons et al. (2009) studie visar dock på att länder inklusive Sverige 

arbetar olika gällande barncentrerat arbete och även lägger olika vikt vid begreppen provision, 

participation och protection. Sverige arbetar mer utifrån barns rättigheter till ett deltagande i 

förhållande till exempelvis Kanada som arbetar mer utifrån barns behov och Australien som 

balanserar barns rättigheter och behov. Därmed finns det svårigheter i praktiken innebärande 

att ge barn en röst och möjlighet att uttrycka vad de tycker om ärenden som berör dem själva. 

Fortsättningsvis innebär detta att det återstår mycket arbete mellan det som sägs och det som 

görs för att lyckas implementera barns rätt till delaktighet (Rasmusson et al. 2009). 

 

BBIC skall syfta till standardiserade bedömningar, att göra ingripanden lättare att följa, att barns 

delaktighet skall stärkas samt uppmuntra familjen till ett ökat samarbete med socialarbetare 

(Skillmark och Denvall, 2017). Hultman och Cederborg (2013) upptäckte dock ett varierande 

arbete hos socialarbetare när det kommer till att lyfta barns röster. Vidare ansåg Hultman och 

Cederborg (2013) att detta indikerar att BBIC som metod behöver utvecklas för att inte enbart 

säkerställa att barn blir lyssnade på och att deras perspektiv beskrivs. Hultman och Cederborg 

(2013) skriver att deras studie visar att barn till stor del blir involverade och representerade i 

barnavårdsutredningar. Problematiken ligger i att det finns skillnader kvalitetsmässigt i hur 

socialarbetare arbetar med att framföra barns perspektiv. Detta trots att BBIC manualen syftar 

till att ovanstående inte skall ske. Det framkommer även i både Skoog (2013) och Cederborg 

och Karlsson (2001) att barn upplever sig själva som utanför och därmed inte känner sig 

delaktiga i processen och beslutet kring en placering.  

 

Hultmans och Cederborgs (2013) studie visar att socialarbetare inte fick barn delaktiga i och 

med att det saknades information om vad barn uppskattar i sina liv, åsikter och känslor. Vidare 

beskrivs det att socialarbetare lagt mer fokus på att ta upp vad som inte fungerar i barns liv i 

förhållande till vad det är som fungerar. Detta trots att BBIC uppmanar till att socialarbetare 

skall framföra både det som fungerar och det som inte fungerar.  

 
1.1.4.2 Barns perspektiv 

I en internationell studie skriven av Bessell (2010) beskrivs det att barns perspektiv historiskt 

sett inte ansågs relevanta i utvecklandet av det välfärdssystem som syftar till att skydda barn. 

Detta har dock utvecklats över tid genom att barns perspektiv har kommit att värderas högre 

och därmed uppmanas det till att barn skall vara mer delaktiga i sina ärenden. Det finns flera 

anledningar till varför det är viktigt att barn är delaktiga i sina ärenden. En av anledningarna är 

att delaktigheten ökar barns egenvärde, en annan anledning är att delaktighet är ett krav utifrån 
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de mänskliga rättigheterna. Trots denna uppmaning finns det fortfarande en problematik i att 

barn inte känner sig delaktiga i sina ärenden. Bessell (2010) tydliggör att det finns skillnader 

mellan att samråda med barn och genuint involvera barn i beslutsfattningar samt att ge barn 

plats för att ta initiativ och att ta beslut tillsammans med vuxna som jämlikar.  

 

I Bessells (2010) studie som tagit avstamp i Australien framkommer det att barn upplever att 

de inte fått vara delaktiga i ärenden som berör dem. Många gånger upplevde barn att vuxna inte 

tillfrågat dem om deras åsikter och vid de tillfällen där de väl blev tillfrågade ansåg inte barnen 

att de vuxna tog hänsyn till deras åsikter. I studien framkommer det att barn upplever att de inte 

blev tillräckligt eller regelbundet delaktiga i sina ärenden och därmed inte fick möjlighet till att 

uttrycka sina åsikter. I studien framkommer det att barn högt värderar de yrkesverksamma och 

omvårdnadspersoner som de upplever lyssnar och beaktar deras åsikter.  

 

Bessell (2010) tar upp att barn inte enbart känner att de inte är delaktiga i beslut som påverkar 

dem. De upplever dessutom att de inte får den information som de behöver gällande vad som 

kommer att hända och vilka beslut som tagits. Många barn beskriver i Bessells (2010) studie 

att de under flera års tid efter placering undrat varför beslut om ett omhändertagande togs. 

Vidare beskrivs det att brist på information var det som skrämde barn mest vid inledandet av 

en placering.  

 

Brunnberg (2001) skriver att socialarbetares bedömningar av barns situation sker utifrån ett 

professionellt perspektiv. Detta innebär att barns egna perspektiv kan skilja sig väsentligt från 

socialarbetarens. Brunnberg (2001) har utifrån vinjettstudier kommit fram till att barn inte får 

möjlighet att yttra sig gällande sin situation. Det är av vikt att ta hänsyn till att barn likt vuxna 

kan ha svårigheter i att uttrycka sina tankar och känslor. Socialarbetare bör beakta att barn 

möjligen inte vill eller vågar dela med sig av personliga händelser och känslor till en främling. 

Barn kan reagera på ett sådant sätt att de vill skydda sina omsorgstagare. Socialarbetare bör 

därmed ha kunskap om att tolka barns berättelser som möjligen kan dölja vad barnet egentligen 

känner och utsätts för (Brunnberg, 2001).  

 

Fernandez (2008) beskriver att placerade barns välmående är en utmaning internationellt inom 

de verksamheter som skall agera skyddande för barn. Fernandez (2008) tar upp att studier visar 

att placerade barn har högre risk för att utveckla psykologiska problem i jämförelse med andra 

barn. Detta är något som kan styrkas i och med att det finns oroväckande många dokumenterade 

sammanbrott när det kommer till barn som är placerade i familjehem. Skoog (2013) beskriver 

att sammanbrott exempelvis kan ske på grund av att barn inte fått ta del av information och 

därmed uppvisar missnöje genom bland annat utagerande beteende. Sammanbrott kan även ske 

eftersom att barn av olika omständigheter inte kan fortsätta sin placering hos det utvalda 

familjehemmet. Det framgår dock enligt Skoog (2013) att den största orsaken till sammanbrott 

beror på brister när det kommer till Socialtjänstens strukturering. Fernandez (2008) tar upp att 

en stabil placering är ett viktigt tema som framkommer ur barns utsagor om deras upplevelser 

av att vara omhändertagna och placerade i familjehem. Fernandez (2008) skriver att instabila 

placeringar är ett resultat av mindre bra beslut och därmed behöver yrkesverksamma bli bättre 

på att ta beslut för att minska risken för sammanbrott. Det är även av vikt att yrkesverksamma 

har en kontinuerlig kontakt med barn under och efter en placering.  

 
1.1.4.3 Yrkesverksammas betydande roll 

Skoog (2013) tar upp betydelsen av att socialsekreterare har en god kontakt till barn som är i 

en process att bli placerade. Det framkommer i Skoog (2013) och Cederborg och Karlsson 

(2001) att barn upplever att socialsekreterare förringar den betydelse som de har gällande att 
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vara ett stöd för dem. En faktor som försvårar relationen är att socialsekreterare många gånger 

byts ut. Barn har beskrivit att det här leder till att de upplever sig som en del av ett arbete. Det 

är av vikt att barn upplever att de blir lyssnade på. 

 

I en internationell studie av Rock, Michelson, Thomson och Day (2015) beskrivs att frekventa 

byten av socialsekreterare kan kopplas till instabilitet i relationen mellan socialsekreterare och 

barn. Vidare skriver Rock et al. (2015) att en stark relation mellan parterna ses som positiv och 

att en kontinuerlig kontakt är att föredra för positiva ändamål. Detta styrks även i en annan 

internationell studie skriven av Bessell (2010) där det tas upp att barn många gånger refererar 

till deras handläggare istället för att nämna personen vid namn. Barnen indikerade på att det 

berodde på att de sällan kunde utveckla en god och varaktig relation till den yrkesverksamme 

eftersom att yrkesverksamma ofta byts ut. Det här resulterar också i att barn blir tvungna att 

återberätta smärtsamma och personliga berättelser från deras liv till personer som för dem är 

främlingar (Bessell, 2010). 

 

1.2 Analytiska begrepp 
I den här studien kommer vi att använda oss av barnperspektivet, barns perspektiv och barns 

bästa som analytiska glasögon. Detta med motiveringen att vi kommer att ta del av vuxnas syn, 

tolkningar och upplevelser av placerade barns känslor, mående och delaktighet under och efter 

placering.   

 
1.2.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Sommer, Samuelsson och Hundeide (2011) skriver att barnperspektivet har en humanistisk och 

tolkande grund som kan definieras på olika sätt. Halldén (2003) skriver att barnkonventionen 

som implementerats i Sverige innebär att alla beslut som myndigheter tar angående barn skall 

ta hänsyn till barnperspektivet och därmed barns bästa. Barnperspektivet har framställts som att 

det är kopplat till barnkonventionen, men faktum är att det har funnits långt före 

barnkonventionen kom till. Barnperspektivet som begrepp är mångtydigt och kan diskuteras i 

förhållande till olika sammanhang. Det går att tolka att barnperspektivet innebär att arbeta för 

barns bästa men det är således inte den enda möjliga definitionen. Skillnaden mellan 

barnperspektiv och barns perspektiv beror på vem som intar perspektivet.  

 
1.2.2 Barns perspektiv 

Barns perspektiv som begrepp representerar till skillnad från barnperspektivet barnens egna 

beskrivningar av sina erfarenheter och uppfattningar ur sin egen värld. Fokus i barns perspektiv 

ligger på det enskilda barnet vilket är det som vuxna försöker förstå via ett barnperspektiv 

(Sommer et al. 2011). 

 
1.2.3 Barnperspektiv 

Begreppet barnperspektiv refererar till vuxnas insyn till att få en förståelse av barns 

uppfattningar, handlingar och erfarenheter. Barnperspektivet är med andra ord en 

rekonstruktion av barns perspektiv genom att vuxna eftersträvar att återspegla barns förståelse 

av sin egen värld. Det som är viktigt att ha i åtanke är att barnperspektivet alltid kommer att ta 

avstamp i vuxnas uppfattningar och tolkningar av barns värld (Sommer et al. 2011). Cederborg 

och Karlsson (2001) skriver att barnperspektiv som begrepp utgår från att yrkesverksamma har 

respekt för barns människovärde och integritet samt att barnet skall ses som huvudaktör i sitt 

eget liv. Begreppet utgår även från hur barn ser på sin omvärld samt vad barn upplever och 

känner. Det finns dock en huvudprincip som innebär att yrkesverksamma skall söka förstå barns 

uppfattningar och upplevelser om sig själva samt barns relation till andra människor. Det krav 

som kan komma att ställas på Socialtjänsten är att de i sina utredningar bör utgå ifrån barnets 
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”… situation, även om det är vuxna som till slut har att tolka och ta ansvar för vad som framstår 

som det rätta för barnet.”(Cederborg och Karlsson 2001, sid.165).  

 
1.2.4 Barns bästa 

Barnets bästa som princip framställs av Lindholm (2014) som en moralisk och etisk grundregel. 

Barnets bästa är den mest diskuterade principen gällande barns rättigheter. Det här beror på att 

det inte förtydligas vad som är barnets bästa i en specifik situation (Lindholm, 2014).  

 

SOU (2016:19) skriver om artikel tre i barnkonventionen som handlar om ”… barnets bästa i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.” (SOU 2016:19, sid. 100). Barns bästa utifrån 

konventionen innebär att alla åtgärder som berör barn, oavsett aktör, instans eller lagstiftande 

organ alltid skall sätta barns bästa först. Konventionen tillförsäkrar att barn får det skydd och 

den omvårdnad som krävs för barns välfärd (SOU, 2016:19). När beslut tas angående barn krävs 

en motivering från beslutsfattaren som visar att barnets bästa har varit i centrum, vad 

beslutsfattaren beaktat som barnets bästa samt vad hen har grundat sitt beslut på. Motiveringen 

skall även innehålla barns intresse och hur det har vägts mot andra intressen (SOU, 2016:19).  

  

Barnrättskommittén betonar att begreppet barns bästa är komplext och således måste bedömas 

utifrån varje enskilt fall. Att barnet är mycket litet eller befinner sig i utsatta situationer fråntar 

inte barnets rätt till att få sin röst hörd, detta i enlighet med barns bästa i centrum (SOU, 

2016:19). Att barnets bästa som begrepp är komplext innebär en del fördelar då det tillåter en 

individuell anpassning till barns behov. En nackdel som kan förekomma av att begreppet 

barns bästa är diffust är att de öppnar upp för manipulation och således kan användas som 

verktyg för att andras önskemål skall framkomma (Lindholm, 2014). 

 

1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att studera hur yrkesverksamma beskriver sitt arbete med 

barnavårdsärenden som innefattar placeringar av barn i familjehem. Vi syftar till att analysera 

hur barnperspektivet, barns perspektiv samt barns bästa kommer till uttryck i 

barnavårdsärenden som innefattar placeringar av barn i familjehem.  

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver yrkesverksamma sitt arbete med placeringar av barn i familjehem? 

• Hur reflekterar yrkesverksamma över placerade barns känslor, mående och delaktighet 

under och efter placering? 
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2 Metod 
I detta avsnitt presenteras vilket metodologiskt angreppsätt och vetenskapligt förhållningssätt 

som studien grundats på. Tillvägagångssättet för studien beskrivs under planering och 

genomförande, analys och bearbetning av data, etiska överväganden och slutligen beskrivs 

vilka kvalitetskriterier studien förhållit sig till.  

 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie och utgå från den epistemologiska utgångspunkten 

hermeneutiken. Vi har valt att basera denna studie på kvalitativa intervjuer eftersom detta 

angreppssätt ansetts som lämpligast då vi studerade yrkesverksammas uppfattningar av barns 

perspektiv angående deras placering i familjehem. 

 

2.2 Kvalitativ forskningsansats med hermeneutisk utgångspunkt 
Det hermeneutiska perspektivet utgår från tre kunskapskällor vilka är människans sinnen, logik 

och förnuft samt empati. Hermeneutikens syfte är att människan inte endast skall begripa utan 

även förstå olika företeelser i omvärlden (Thurén, 2007). Bryman (2011) skriver att 

hermeneutikens centrala idé handlar om att forskare skall försöka tyda respondentens 

perspektiv utifrån den text som framkommit. I denna studie handlar det om den text som 

framkommit efter transkribering av intervju. Det hermeneutiska synsättet innefattar en 

insamling och analys av data som lägger grunden för att förstå en kontext (Bryman, 2011). 

 

Vi valde delvis att genomföra en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt perspektiv eftersom 

utgångspunkten syftar till att få en ökad förståelse. Men även eftersom Thurén (2007) beskriver 

att forskning med hermeneutisk ansats kan ses som rikare än en kvantitativ studie som endast 

efterfrågar hur men inte varför. Genom en kvalitativ undersökning med hermeneutisk ansats 

kan vi genom intervjuer få en större förståelse av hur yrkesverksamma arbetar med 

barnavårdsärenden och även få ta del av hur de resonerar kring varför de arbetar som de gör.  

 
2.2.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Bryman (2011) skriver att kvalitativa intervjuer skiljer sig från kvantitativa intervjuer i det 

avseende att kvalitativa intervjuer inte är lika strukturerade. Med detta menas att intervjun kan 

avvika från den redan formulerade intervjuguiden. Kvalitativa intervjuer eftersträvar att låta 

intervjun flöda mer fritt, detta eftersom att forskarna får en djupare inblick i vad 

intervjupersonen upplever är relevant och viktigt. Då kvalitativa intervjuer är mer flexibla kan 

intervjun byta riktning beroende på vad intervjupersonen säger. Studiens fokus går även att 

anpassa beroende på nya viktiga frågor som kan framkomma under intervjun. I kvalitativa 

intervjuer ligger fokus på respondenternas uppfattningar och synsätt. Forskaren eftersträvar att 

få rika och fylliga svar. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om kriterier som är bra att utgå från som forskare i en 

kvalitativ intervju. Dessa är bland annat att vara kunnig, styrande, tolkande och kritisk. 

Forskaren skall vara påläst om ämnet hen skall studera för att skapa möjligheten till en mer rik 

intervju. Det är även av vikt att forskaren vet vad hen är ute efter, det vill säga att ett 

välformulerat syfte med intervjun finns. För att säkerställa detta har vi genom bakgrund och 

tidigare forskning införskaffat oss kunskap om ämnet. Forskaren bör även ha kontroll över 

intervjun och inte tveka på att avbryta intervjupersonen om hen kommer ifrån ämnet. Forskaren 

skall kunna tolka vad intervjupersonen beskriver under intervjun för att intervjupersonen skall 

få möjlighet att bekräfta eller bestrida det som sagts (Kvale och Brinkmann, 2014).  
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2.3 Planering och genomförande 
I detta avsnitt kommer vi att presentera urval, instrument och insamling av data, analys samt 

etiska överväganden och kvalitetskriterier. Avsnittet syftar till en inblick i hur studien är 

genomförd. 

 
2.3.1 Urval 

Bryman (2011) skriver att kvalitativa undersökningar använder sig av målstyrda urval.  Det här 

innebär att intervjupersoner inte väljs ut slumpmässigt. Syftet med målstyrda urval är att 

specifika intervjupersoner väljs ut i förhållande till studiens formulerade forskningsfrågor. För 

att styrka tillförlitligheten i vår studie valde vi att inledningsvis kontakta fyra arbetsplatser i tre 

olika kommuner. Vi inriktade oss på arbetsplatser inom socialt arbete som fokuserar på frågor 

som berör barn- och familj. Vi valde att kontakta yrkesverksamma från olika arbetsplatser och 

även olika kommuner för att säkerställa att vi skulle få tillräckligt många intervjupersoner och 

lika så riklig data.  Vårt urval baserades även på att kontakta yrkesverksamma som inriktat sig 

på ärenden gällande barn- och familj eftersom att deras kompetens och erfarenheter kan ses 

som rikare än hos yrkesverksamma inom socialt arbete med annan inriktning. 

 

Efter uteblivna svar från de första kontaktade arbetsplatserna utvidgade vi till att kontakta fler 

arbetsplatser i fler kommuner. Det slutade med att vi hörde av oss till åtta olika kommuner och 

nio olika arbetsplatser, men de enda vi fick återkoppling från var tre kommuner och fyra olika 

arbetsplatser. Den ena kommunen och arbetsplatsen tackade nej på grund av tidsbrist. De 

uteblivna samt långsamma återkopplingarna bidrog till att mycket tid gick förlorad. Det tog tre 

veckor innan vi fick vår första intervju inbokad vilket bidrog till en stor frustration. 

Anledningen till att det dröjde med att få svar var delvis på grund av att vår förfrågan skickades 

mellan ett flertal mellanhänder innan förfrågan framkom till rätt person. För att tydliggöra fick 

vi vid ett par tillfällen inledningsvis kontakta själva kommunen som vidare skulle 

vidarebefordra till rätt enhetschef som senare skulle skicka vidare förfrågan till sina anställda. 

 

I resultatet kommer respondenterna att kunna urskiljas genom beteckningen respondent A, B, 

C, D, E, F och G. Eftersom att respondenterna innehar olika yrkesbeteckningar som exempelvis 

socialsekreterare, handläggare och utredare kommer vi fortsättningsvis i den här studien 

benämna dem som de yrkesverksamma. Tecknen XXX har använts där specifika arbetsplatser 

eller städer behövde avidentifieras. Tecknen […] har använts för att markera att text har 

uteslutits från citatet. Dessutom har utfyllnads ord som exempelvis ”ju”, ”liksom” och ”så” på 

en del ställen tagits bort för att dels underlätta läsningen och dels för att öka konfidentialiteten 

hos respondenterna. 
 

2.3.2 Genomförande 

För att erhålla resultat till vår studie utformade vi en intervjuguide (bilaga I). Intervjuguiden vi 

utgick från har utformats från syftet och frågeställningarna för att intervjufrågorna skulle vara 

relevanta för studien.   

 

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjumetod. Metoden tillåter respondenten att 

samtala och besvara våra frågor fritt. Eftersom studien utgått från en semistrukturerad 

intervjumetod finns inga krav på att följa intervjuguiden från början till slut. Det gav oss även 

utrymme till att ställa följdfrågor vid tillfällen där vi ansåg att respondenterna berättade andra 

intressanta aspekter som var relevanta för studien. I enlighet med Bryman (2011) bidrog detta 

till att vi som forskare fick en djupare insyn i vad respondenterna uttryckte var relevant och 

viktigt för dem. 

 



  
 

11 

Efter att vi utformat en intervjuguide (bilaga I) och ett missiv (bilaga II) tog vi en första kontakt 

med intervjupersonerna genom att ett mail skickades ut med information om vilka vi var, vilken 

utbildning samt termin vi läser och på vilket universitet utbildningen fortgår. Mailet innehöll 

även information om vad vi efterfrågade, det vill säga antalet intervjupersoner. För att 

intervjupersonerna skulle få en inblick i vad intervjun skulle handla om bifogades ett missiv 

(bilaga II) där all information om vad studien handlar om samt all övrig väsentlig information 

som intervjupersonerna behövde veta beskrevs. Detta bidrog till att intervjupersonerna fick tid 

att reflektera över vad intervjun skulle handla om. Därmed kunde intervjupersonerna förbereda 

sig på intervjun och i förväg reflektera över vad hen skulle kunna komma att bidra med till vår 

studie. Missivet (bilaga II) innehöll även kontaktuppgifter till oss, handledare och examinatorer. 

 

Vid erhållet svar från intervjupersonerna bokades tid och plats för intervju utifrån 

intervjupersonens önskemål. Under samtliga intervjuer var vi båda deltagande. Intervjuerna 

fördelades jämnt mellan oss och delades upp på så sätt att vi turades om att vara den personen 

som hade huvudansvaret för intervjun och därmed utgick från intervjuguiden (bilaga I). Den 

andra personen hade rollen att vara en mer aktiv lyssnare för att kunna bidra till andra spontana 

frågor som kunde väckas under intervjuns gång. 

 

Innan intervjun startades samtalade vi om intervjupersonen läst igenom det missiv (bilaga II) 

som skickats ut vid första kontakt. Vidare erbjöd vi intervjupersonen till att läsa igenom 

missivet (bilaga II) en ytterligare gång för att hen skulle ha intervjuns syfte färskt i minnet. 

Därefter påtalade vi de etiska riktlinjer vi har följt i arbetet. Till intervjun hade vi med oss 

ytterligare ett missiv (bilaga III) där de etiska riktlinjerna fanns beskrivna. Missivet (bilaga III) 

delades ut till samtliga intervjupersoner som fick ett par minuter att läsa igenom samt ställa 

frågor om de hade några. Innan intervjun påbörjades säkerställde vi oss om att intervjupersonen 

samtyckte till att delta samt till att intervjun skulle spelas in genom att intervjupersonen blev 

tillfrågad ytterligare en gång och bekräftade sitt samtycke. Vi styrker vårt tillvägagångssätt att 

spela in intervjun genom Forsman (1997) som bland annat beskriver att det kan vara 

problematiskt att anteckna under intervjun då detta kan störa respondenten och att en ordentlig 

dokumentation av intervjun är väsentlig för resultatets tillförlitlighet. En ordentlig 

dokumentation kan endast ske när inspelat material sedan transkriberas ordagrant. Slutligen 

upprepade vi att materialet som spelas in endast skulle komma att användas till studiens resultat 

och senare kasseras. Kvale och Brinkmann (2014) berör frågor som kan vara problematiska i 

en kvalitativ forskningsintervju. Frågorna handlar exempelvis om det är nödvändigt att 

transkribera intervjuerna och huruvida vi kan vara säkra på att vi kommer förstå vad 

respondenten berättar. För att säkerställa att vi förstod respondenten, tolkade vi vad hen sagt 

under intervjun för att låta respondenten bekräfta eller bestrida tolkningen. Efter avslutad 

intervju tillfrågades alla respondenter om de ville ta del av ett exemplar av den färdigställda 

studien.  

 

Vi har valt att författa den här studien tillsammans vilket inneburit att vi inte någon gång under 

studien suttit enskilt och skrivit. Vi har även tagit hjälp av Linnéuniversitetets studieverkstad 

för att få hjälp med det akademiska skrivandet samt strukturen och den röda tråden i studien.  

 
2.3.3 Analys och bearbetning av data 

De inspelade intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun genomfördes. Arbetet med 

transkribering fördelades jämnt mellan oss. Det är en fördel att transkribera materialet då 

intervjun fortfarande är färsk i minnet för att underlätta analys och tolkning av insamlad data 

(Bryman, 2011; Kvale och Brinkmann, 2014). Bryman (2011) skriver även att det kan 

underlätta att påbörja analys av data fortast möjligt då det leder till en ökad förståelse av det 
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insamlade materialet och att en tidig analys minskar upplevelsen av att drunkna i data (Bryman 

2011).  

 

När alla intervjuer var transkriberade läste vi tillsammans igenom materialet för att inte gå miste 

om viktig data, detta eftersom att intervjuerna går att tolka på varierande sätt. Kvale och 

Brinkman (2009) skriver att kodning enligt grundad teori kommer i olika former där processen 

innebär att datamaterialet bryts ner, undersöks och jämförs samt att olika begrepp utmynnas 

och kategoriseras.  

 

Vid analys av insamlad data inspirerades vi av processen i grundad teori. Detta innebar att efter 

att ha läst igenom datamaterialet ett flertal gånger och därmed brutit ner intervjuerna, 

undersökte vi likheter och skillnader i intervjuerna. Genom notiser som regelbundet fördes fann 

vi olika begrepp och nyckelord som sedan kunde kategoriseras. Kategorierna har till viss del 

framkommit genom syfte och frågeställningar, men en del framkom utifrån det transkriberade 

datamaterialet vilket är typiskt för grundad teori. Kategorierna bidrog till de olika rubriker som 

resultatet delades in i. Dessa rubriker fick namnen: arbetssätt vid familjehemsplaceringar, 

information och delaktighet vid placering, inskolning vid placering, barns känslor och mående 

ur yrkesverksammas perspektiv samt uppföljning av placering och yrkesverksammas betydande 

roll för barn. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att grundad teori inte syftar till att studera en redan 

befintlig teori. Grundad teori syftar istället till att förvärva teori på ett erfarenhetsmässigt sätt. I 

denna studie kom ovanstående till uttryck genom att en teori först utmynnades efter vårt resultat 

som grundats på den erfarenhet vi erhållit av bearbetad och analyserad data, detta i förhållande 

till den bakgrund och tidigare forskning som framkom i studiens tidiga skede. 

 

Då studien utgått från kvalitativ metod med hermeneutisk ansats är resultatet till stor del berikat 

med citat. Motiveringen till det här styrks i enlighet med Patel och Davidson (2011) som skriver 

att hermeneutisk ansats syftar till en fördjupad förståelse av olika företeelser och att 

hermeneutiken förespråkar att det går att förstå andra människor genom det som uttrycks i tal.  

 
2.3.4 Etiska överväganden 

De etiska principerna består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet. I enlighet med Bryman (2011) har vi under intervjuerna och studiens gång 

gjort följande: 

  

Vi uppfyllde informationskravet genom att vi informerade respondenterna om studiens syfte 

och att deras deltagande är frivilligt. Informationen förmedlades via ett missiv (bilaga II) vid 

första kontakt med respondenterna samt vid ett ytterligare tillfälle precis innan intervjun 

påbörjades. Respondenterna blev även informerade om att de hade rätt till att avbryta sitt 

deltagande fram till att intervjun var avslutad och vi lämnat platsen. Detta för att komma ifrån 

dilemmat att respondenterna kan ringa efter en längre tid och säga att de inte längre vill delta i 

studien. Det här hade kunnat leda till att studien hade behövts skrivas om. 

 

För att uppfylla samtyckeskravet krävdes det att vi fick ett godkännande av respondenterna som 

tydliggjorde deras vilja till att delta. Samtycket inleddes när intervjupersonerna tackade ja till 

intervju. För att ytterligare säkerställa ett samtycke blev respondenterna tillfrågade ännu en 

gång vid intervjutillfället. 
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Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi påtalade att respondenten är anonym för andra 

bortsett från oss. Vi påtalade att varken namn, arbetsplats eller kommun skulle komma att 

nämnas i studien. 

 

Slutligen informerade vi om nyttjandekravet som innebär att respondenternas information och 

berättelser som de delat med sig av endast skulle komma att användas för studiens ändamål.  

 
2.3.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier i en studie brukar yttra sig i det som kallas reliabilitet och validitet. I 

kvalitativforskning brukar dock kvalitetskriterier benämnas som tillförlitlighet där trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera studien bedöms (Bryman, 

2011). 

 
2.3.5.1 Trovärdighet 

Bryman (2011) skriver att trovärdighet handlar om att studien uppfyller de forskningsregler 

som finns. Trovärdighet handlar också om att forskaren har uppfattat verkligheten av det som 

studerats på rätt sätt. Detta går att göra via en respondetvalidering som då innebär att 

respondenterna skall få möjlighet att bekräfta om det forskaren beskrivit är korrekt, alternativt 

en triangulering som innebär att forskaren använder sig av flera metoder för att samla in data. 

Detta kan genomföras via exempelvis intervjuer i samband med observationer. 

 

Gällande den här studien har vi inte haft möjlighet att genomföra en respondentvalidering eller 

en triangulering, detta på grund av studiens tidsbegränsning. Vi har däremot under intervjuernas 

gång låtit respondenterna bekräfta vår tolkning av deras svar genom att vi delvis återberättade 

vad respondenterna informerade om. Därefter har vi gemensamt gått igenom allt transkriberat 

material för att fastställa en gemensam tolkning. 

 
2.3.5.2 Överförbarhet 

Överförbarhet enligt Bryman (2011) handlar om huruvida studien går att tillämpa i exempelvis 

samma kontext vid en senare tidpunkt. Men också huruvida studien går att tillämpa i en annan 

kontext eller kultur. Studien är inte överförbar i det avseende att det är för få respondenter. Det 

här leder till att studiens resultat inte nödvändigtvis är generaliserbart.  

 
2.3.5.3 Pålitlighet 

I motsvarighet till reliabilitet som används inom kvantitativ forskning används begreppet 

pålitlighet i kvalitativ forskning. Pålitligheten i en studie innebär att det finns en fullständig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011). För att styrka pålitligheten i 

vår studie har vi noga följt och redovisat forskningsprocessen genom att ha kategoriserat de 

olika områdena via rubriker. Detta skall göra det lättare för läsaren att hitta samt följa 

forskningsprocessen. Vi har även haft tre handledningsmöten med en lärare som har lägst 

magisterexamen. Läraren har fått följa studien från början till slut och hon har kommit med 

konstruktiv kritik under hela studiens gång som vi har tagit till oss. Utöver det har studien även 

granskats av andra studerande och slutligen har studien granskats av examinatorer som har lägst 

doktorsexamen. Genom detta tillvägagångssätt styrks pålitligheten i studien.  

 
2.3.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Att styrka och konfirmera studien innebär enligt Bryman (2011) att forskaren inte låtit bland 

annat personliga värderingar påverka genomförandet av eller slutsatserna av studien. Under 

studiens gång har vi varit medvetna om att personliga värderingar existerar men i och med den 

medvetenheten har vi inte låtit studien påverkas av dessa. En intervjuguide (bilaga I) utformades 
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med öppna frågor vilket resulterade i att respondenterna inte blev styrda till specifika svar. 

Därefter har endast respondenternas svar bearbetats och resultatet är främst berikat med citat 

vilket ytterligare styrker att personliga värderingar inte framkommit från oss.  

 

3 Resultat 
I detta avsnitt lyfter vi fram yrkesverksammas berättelser om deras perspektiv på 

barnavårdsärenden. Via bland annat citat kommer vi lyfta hur yrkesverksammas arbetsprocess 

gällande familjehemsplaceringar går till, olika metoder de använder sig av men också hur 

yrkesverksamma upplever att barns känslor, mående och delaktighet kommer till uttryck. I 

avsnittet framkommer yrkesverksammas barnperspektiv och även hur de intar barns perspektiv 

och förhåller sig till barns bästa. 

 

3.1 Arbetssätt vid familjehemsplaceringar 
En respondent beskriver att arbete som innefattar placeringar av barn alltid bottnar i 

Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen samt att arbetet utgår från BBIC. Det första som 

behöver göras är en förhandsbedömning, vilket innebär att en skyddsbedömning behöver göras 

inom det första dygnet. Om inte ett akut beslut behöver tas har den yrkesverksamme fjorton 

dagar på sig att sammanställa förhandsbedömningen. Efter en sammanställning av 

förhandsbedömningen kan beslutet komma att en utredning skall inledas. Vid avslutad 

utredning kan beslutet komma i form av att en insats skall ske vilket kan innebära att barn 

behöver familjehemsplaceras. Socialtjänsten kan i sina utredningar välja att inledningsvis 

placera barnet tillsammans med sin familj på ett utredningshem. Utredningsperioden är 

vanligtvis på tio till tolv veckor. Under de veckorna görs en kartläggning utifrån de olika 

rubrikerna i BBIC.  

 

… antingen får man det som specificerat exakt vad det är som ska utredas […] 

men ja , många gånger är det föräldraförmågan som utreds. Barnens samspel 

är det  mycket kring också. De känslomässiga bitarna lägger vi mycket fokus på 

också och BBIC används jättemycket. – Respondent A. 

 

I utredningen utgår vi ifrån BBIC naturligtvis, det är ju grunden till allting vi 

gör här och den reviderade BBIC speciellt, den nya då, den är väldigt bra tycker 

jag. Innan var det ganska brett så utredningarna kunde bli 40 sidor långa och 

väldigt extremt breda frågeställningar. Nu är det mycket mer pinpointat, exakt 

vad man behöver. Det blir inte lika mycket material vilket jag tycker är ganska 

bra faktiskt för då blir det inte lika tungrott heller, utan man går direkt på 

svårigheter, de värsta grejerna om man säger så, så det är mycket man lämnar 

så jo, BBIC är det vi använder. – Respondent B. 

 

En annan respondent beskriver att hen i sitt arbete utöver BBIC även använder sig av 

tydliggörande pedagogik som metod. Respondenten tillägger att de på hens arbetsplats också 

använder sig av metoder som exempelvis evidensbaserad strukturerad bedömning av risk och 

skyddsfaktorer (ESTER) samt Attachment Style Questionnaire (ASQ). Ytterligare en 

respondent lyfter BBIC i intervjun och beskriver att den omarbetade BBIC är bättre och innebär 

mindre upprepning. Hen beskriver att triangeln täcker alla de områden som den syftar till och 

att BBIC är ett bra instrument att använda sig av i arbetet. Däremot tillägger respondenten att 

barn ändå till viss del försummas under utredningar eftersom att vuxenperspektivet fortfarande 
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tar upp mycket plats. När en familj utreds läggs ofta fokus på föräldraförmågan, det här för att 

kunna ta reda på barnets behov utifrån barns bästa. Det resulterar dock i att fokus även ligger 

på föräldrarna istället för på barnet. 

 

När en familj utreds så börjar man ju ofta att rota i vad det är föräldern har 

gjort fel. Vi måste ha, vad är det som har hänt och jag tror att det gör att vi 

tappar fokus på barnen… - Respondent C. 

 

Vid frågan om hur deras arbete ser ut svarar en respondent att en orosanmälan kan komma in 

på två olika sätt, antingen anmäler någon eller så ansöker personen själv. Vid inkommen 

anmälan måste en bedömning ske för att ta reda på om en utredning behöver inledas. Vid 

utredningen utreds barnets behov och antingen behöver en placering ske ganska omgående eller 

så tas beslutet efter avslutad utredning. ”Det ser ju lite olika ut. En utredning som leder till 

placering kan ju vara så otroligt skiftande. Från spädbarn upp till en tjugoåring.” (Respondent 

E). När vi frågade en annan respondent hur hen skulle beskriva arbetsprocessen med 

utgångspunkt i ett konkret ärende hen arbetat med tidigare berättade hen: 

 

Då kom en liten flicka på sju år, och där det har framkommit då att hon blir 

slagen hemma bland annat och illa behandlad på väldigt många olika sätt, 

mycket kränkningar, mycket låsa ute i trapphuset över natten […] flickan bor 

säkert här först i en utredningsperiod på tio till tolv veckor och efter det så bor 

hon kvar i några månader till och hon framhåller samma berättelse hela vägen 

vilket är det man vill se […] och flickans juridiska ombud menade på att ett 

LVU var det enda som fungerade i det här ärendet och så blev det och därefter 

fick vi på XXX, de hittade ett familjehem efter mycket om och men […] och då 

hjälpte vi till, fick ett uppdrag att skola in den här flickan i familjehemmet. – 

Respondent B. 

 

Vidare beskriver flera respondenter att det är skillnad på en akutplacering och på en planerad 

placering. Vid en akutplacering används i första hand jourhem om det inte går att placera barnet 

genom nätverket. En respondent tar exempelvis upp att placering skall ske inom nätverket om 

möjligheten finns. Finns det inte någon i barnets nätverk beskriver en annan respondent att 

uppdraget inledningsvis börjar med att ta reda på vad det är för familjehem som behövs i 

förhållande till barnets behov. I sökandet efter ett familjehem införskaffas även kortfattad 

information om barnet. Vidare leder detta till att den yrkesverksamme kan påbörja letandet efter 

ett matchande familjehem. 

 

I matchning, först gör man en grov matchning direkt där vi kanske sätter upp 

ett krav att de kanske behöver vara ett par, det behöver kanske inte finnas 

biologiska barn eller det får inte, kan finnas placeringar eller inte. Det kanske 

är vad det ligger geografiskt, det kanske behöver vara någon annanstans än 

XXX. Eller det kanske behöver finnas här runtomkring för att gå kvar i skola. 

Så vi tittar på sånna olika saker. De här stora delarna om man säger som vi sen 

går ut och letar, först tittar vi om vi har något familjehem i vår kommun. Vi har 

inte en så stor bank, så det finns inte så jättemånga som står tomma hos oss. 

Men det kan vara något som vi kanske kan använda oss av, går inte det så 

vänder vi oss till konsultföretag som har familjehem och då har vi redan en 
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beskrivning över vad det är vi letar efter till dem när vi söker och sen får vi 

förslag från dem. – Respondent D.  

 

En av respondenterna berättar att när hen hittat ett familjehem som matchar barnets behov åker 

hen och träffar familjehemsföräldrarna och beskriver ärendet för dem. Samtidigt får 

respondenten en bild av familjehemmet. Om det finns gott om tid beskriver hen att nästa steg 

är att den biologiska familjen får besöka familjehemmet med en yrkesverksam, därefter beslutas 

det hur processen skall fortgå.  

 

Vid en följdfråga som efterfrågade vad en respondent tänker om vad som är bäst för barnet vid 

placering svarade hen ”… att de är trygga, lugna, stabila vuxna som tar emot. Det tänker jag är 

det viktigaste och oftast att de har erfarenhet och inte är allt för unga och aldrig haft en placering 

tidigare. För det är inte bra.” Hen fortsätter dock med att uttrycka att en placering är ett 

misslyckande från samhället och att yrkesverksamma generellt bör arbeta mer förebyggande. 

 

 
3.1.1  Vi gör så gott vi kan 

Vid intervjuerna bad vi respondenterna beskriva och berätta om sina upplevelser av hur 

delaktiga barn är i sina ärenden. Respondenterna berättar att barn är delaktiga och får den 

information de behöver gällande sina ärenden utifrån barnets mognad och ålder. ”… vi pratar 

alltid med barnen innan placering, vi pratar med dem under placering och även efter.” 

(Respondent E).  En respondent berättar att den yrkesverksamme som placerar har skyldighet 

att så gott det går informera barnet om vad som skall hända. Vidare fortsätter hen att det 

fungerar bra gällande att informera barn då det görs individuella bedömningar angående när 

informationen skall delges men även i vilken omfattning.  

 

… den som placerar barnet har skyldighet givetvis att förklara så gott det går 

för barnet utifrån dennes mognad och en del kanske inte bör veta allt heller, om 

man är väldigt liten. Men man får försöka hitta förklaringar så gott det går, vad 

som ska hända. – Respondent D. 

 

… beroende på åldern på barnet om den är femton till sexton år får den lite mer 

information och får bestämma lite mer själv också. Är det yngre lyssnar man 

givetvis på barnet också. – Respondent F.  

 

… jag tänker rent allmänt på vad som är viktigt och det är att återigen utefter 

barnets ålder och mognad sätta in barnet i ett sammanhang och förklara vad 

det är som händer och ge all upptänklig information och ja, försöka förklara 

processen för barnet. Processen är ju självklar för Socialtjänsten i många fall 

men väldigt svår att förstå för både de biologiska föräldrarna och barnet ibland. 

– Respondent G.  

 

En respondent påtalar vikten av tydlighet och att det inte går att försöka linda in informationen 

som ska framgå till barn. Hen menar på att yrkesverksamma bara skall berätta precis hur det 

ligger till för att inte orsaka förvirring hos barn. Respondenten poängterar att yrkesverksamma 

inte skall ducka för det svåra i arbetet eftersom att personal är på plats för dessa ändamål. 
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Samma respondent exemplifierar i följande citat hur ett sådant samtal kan se ut där information 

skall nå fram till ett barn. 

 

”Att nu har vi sett, nu har vi pratat med din mamma och pappa, vi har pratat 

med dig och vi har sett hur du har haft det hemma och vi har pratat med olika 

människor, och vi har kommit fram till […] att du inte ska bo hemma, utan du 

ska få bo i en annan familj.” Så enkelt kan det vara. Och det är rätt på bara, för 

får de inte veta det rätt på så, om man försöker linda in det i någonting så 

orsakar man bara liksom tvivel och konstigheter… - Respondent B.  

 

Vidare beskriver en av respondenterna att barn informeras om att de kommer bo hos en annan 

familj, vad personerna i familjen heter och var de bor. Respondenten fortsätter berätta att hens 

erfarenhet är att barn får veta sådana saker som de vanligtvis ofta efterfrågar själva. Det vill 

säga om det är en man och en kvinna som kommer att ta emot barnet, eller om det exempelvis 

är en kvinna med en hund. Vidare fortsätter hen med att det oftast gäller konkreta saker som 

går att visa på bilder. I följande citat redovisas exempel på hur samma respondent hade 

informerat ett barn. 

 

”… du kommer få träffa mamma och du kommer att få träffa pappa, men du 

kommer inte att få göra det nu på så här många dagar” och så brukar man visa 

i kalendern,” för att du behöver lära känna familjehemsföräldrarna…” […] De 

får också veta om man kan ringa till mamma och pappa och om man kan ringa 

till oss. Alltså ganska konkret och praktisk information för de kan inte ta in så 

mycket. Utan det är mer så att de vet sen så att de kan komma och fråga. – 

Respondent C. 

 

Utifrån intervjuerna framkom det att yrkesverksamma upplever att informationen till barn 

framgår på ett bra sätt. Däremot resonerar respondenterna olika till hur mycket information som 

ska ges beroende på barns ålder och mognad. En av respondenterna uttrycker att ” Det är för ett 

litet barn tämligen irrelevant att få information som barnet inte kan riktigt tolka och ta in.” En 

annan respondent delar med sig av följande ”Jag upplever generellt att det går ganska bra att 

prata med ett barn över fyra år ungefär. Att du ska flytta och ge lite kortfattad information”. 

Nedanstående citat visar hur ytterligare en annan respondent gick till väga när hen framförde 

information till ett barn med en funktionsnedsättning som skulle placeras. 

 

… han fick nog väldigt kort information, små alltså kanske och flera gånger. 

Men väldigt kort information vid flera tillfällen. Väldigt enkel information, det 

som vi bedömde var viktigast för honom, vem han skulle va hos, att han fick 

träffa sina viktiga närstående. Inte så mycket alltså, det hade han inte kunnat ta 

till sig, utan verkligen det här som var viktigast för honom […] Ja, jag tror han 

förstod. – Respondent D.  

 

Fortsättningsvis resonerar en av respondenterna att även om barn får tillräckligt med 

information om sin situation, går det alltid att utveckla och göra det bättre samt att den 

yrkesverksamme inte endast kan utgå från att informationen har framgått till barnet. Den 

yrkesverksamme måste vara tydlig för att kunna försäkra sig om att barnet verkligen har förstått 

sin situation. 
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Ja, hos oss eller här eller så, så fungerar det väldigt väl tycker jag. Och vad jag 

menar med det är att vi har, vi följer ju hela tiden den här löpande 

konversationen med barnet […] så jag skulle vilja säga att de är väldigt 

delaktiga och att det fungerar faktiskt väldigt bra enligt min erfarenhet om man 

säger. – Respondent B 

 

En respondent påtalar att barn alltid ska få medverka i ärendet om det inte finns några särskilda 

skäl. Delaktigheten påverkas dock av åldern på barnet, men en bedömning över deras 

medverkan skall alltid ske, även om det handlar om små barn. 

  

… nästan i alla utredningar så medverkar barnet. Det gör de särskilt om det är 

någon sådan här omfattande som ska leda till placering tänker jag, så har man 

pratat med barnet och sedan när man då ska hitta själva familjehemmet. Större 

barn får vara med om det är frivillig placering, så är de med i processen, åker 

och hälsar på och säger om det känns bra för dem. Yngre barn så är det svårare, 

för de kan inte förstå, alltså, de ska inte få ta det, de ska inte ta ett så stort 

ansvar… - Respondent D. 

 

På intervjun med en av respondenterna tillfrågas hen hur delaktiga barn är i sina ärenden. Hen 

beskriver att barn är delaktiga i så stor omfattning som möjligt. Däremot är barn inte delaktiga 

i själva letandet efter familjehemmet. Hen beskriver att ju mer delaktiga barn är i sina ärenden 

desto bättre. Vidare belyser hen att ett barn aldrig kan vara nog delaktig samt att det är ett krav 

att alltid lyssna på barnet.  

 

Finns det tilltänkt familjehem till dem som man är 99 procent säker på att det 

kommer bli så, då säger man det direkt. Finns det inte det säger man bara det 

att detta kommer ske, du kommer att få flytta härifrån till en annan familj. Sen 

så kan de hålla på att leta och kanske hitta en som kanske säger nej, sen hittar 

de två som tackar nej och den processen vill man helst göra utan att barnet vet 

om det. Utan det bästa är att presentera ett 100 procent, 110 procent idiotsäkert 

förslag när, för barnet liksom. – Respondent B. 

 

En annan respondent berättar att barn som inte behöver placeras akut förbereds inför flytt i ett 

tidigt skede. Vid sådana tillfällen har barn blivit tillfrågade om de har några önskemål för 

familjehemmet. Barns önskemål kan exempelvis vara att bo på en bondgård med olika djur. Det 

här styrks även i en annan respondents intervju där hen beskriver att nästan alla barn som inte 

är allergiska vill bo på landet där det finns djur. Det som däremot försvårar att barns önskemål 

går att tillmötesgå är bristen på familjehem. Detta är något som flera respondenter bekräftat. 

När ytterligare en respondent blev tillfrågad om barn får vara med och besluta om vilket 

familjehem de skall bli placerade hos, svarade hen: 

 

I den bästa av världar. Det finns inte så många familjehem, så det är take it or 

leave it. Det är så svårt att hitta ett familjehem idag så det är inte ens säkert att 

vi hittar ett till alla barn. Det vore bra om man hade en bank, men så funkar det 

inte. Så tyvärr. – Respondent E.  
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Det framgår dock en motsägelse i intervjun med en annan respondent eftersom att hen tycker 

att de på hens arbetsplats blivit mycket bättre på att lyssna på vad barn tycker är roligt och vad 

de önskar, både när det gäller hur de vill bo och med vem. En önskan samma respondent 

uttrycker är att barn skulle få bli ännu mer delaktiga i sina ärenden även om hen uttrycker att 

de har kommit en bit på vägen. Ytterligare en respondent uttrycker att det finns ett uttryckligt 

mål från arbetsgivaren i XXX kommun att öka barns delaktighet i alla processer som berör dem. 

Hen poängterar att målsättningen inte innebär att arbetsplatsen har brister utan för att 

yrkesverksamma generellt och ständigt skall ha det med sig och tänka extra mycket på barns 

delaktighet i barnavårdsärenden.  

 

Man har väl sett att det inte alltid ha fungerat bra så det har funnits en kritik 

mot Socialtjänsten i Sverige i allmänt att man har för lite kontakt med barnen 

det faktiskt gäller och att då vill man väl jobba för att det ska bli bättre. – 

Respondent G. 

 

Respondenterna uttrycker dock att yrkesverksamma så gott som det är möjligt försöker uppfylla 

barns önskemål. Däremot poängterar en av respondenterna att det är skillnad på barns önskan 

och vilja i förhållande till deras behov och vad som är barns bästa. ”Barnets behov och barnets 

vilja är inte alltid samma sak. Vissa förväxlar det, men det är inte samma sak.” (Respondent B).   

 
3.1.2 Att inte bara flytta på barnen 

Det som framgår i intervjuerna är att det finns ett varierande arbetssätt gällande 

inskolningsprocessen inför barns flytt till ett familjehem. Inskolningsprocess innebär att ett barn 

successivt introduceras till det tänkta familjehemmet. Det innebär att barn inledningsvis får 

träffa familjehemsföräldrarna korta stunder på en plats där barnet känner sig tryggt. Senare 

utökas träffarna genom längre besök i form av övernattning i det tänkta familjehemmet som 

slutligen leder till en bra övergång inför flytt. Inskolningsplanen brukar enligt en av 

respondenterna omfatta cirka tre veckor, men är individuell beroende på ålder och barnets 

personlighet. Hen fortsätter beskriva att barn blivit förberedda innan mötet med 

familjehemsföräldrarna genom att barnet har blivit informerade om familjehemsföräldrarnas 

namn, var de bor och exempelvis om de har djur, med mera. I följande citat beskriver samma 

respondent hur en inskolningsprocess kan se ut: 

 

Vi stannar oftast första gången där med dem, andra gången brukar det mer vara 

att vi kanske lämnar dem i en halvtimme, timme själva och sen påbörjar vi 

övernattningar, en eller två, första gången en, andra gången två. Men allting 

beror på kontakten som de har fått de första gångerna de har träffats […] när 

barnet själv kommer fram till den punkten att det här är bra här men det är inte 

bra hemma och det kanske också kan blir bra i en annan familj. När de har 

kommit så pass långt själva så är det ju egentligen inte mer än att uppmuntra 

dem och sen så in på inskolningen i processen.  – Respondent C.  

 

I förhållande till ovanstående citat talar en annan respondent om vikten att barn skolas in. Barn 

behöver knyta an till den nya familjen vilket tar tid och därför behöver inskolningen ske 

successivt. Under inskolningsprocessen får den yrkesverksamme observera om familjehemmet 

och barnet överhuvudtaget kommer överens med varandra. Med anledning till att det tänkta 

familjehemmet när som helst kan ångra sig är det viktigt att processen går långsamt så att alla 
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parter känner sig bekväma. Detta är även något som ytterligare en respondent tagit upp. Hen 

beskrev att små barn oftast behöver en mer långsam inskolning, men att det behövs göras en 

individuell bedömning om vad som är bäst för barnet, oberoende ålder. 

 

… det man önskar är ju inte att barnen bara flyttar så direkt, det brukar sällan 

funka bra. För dels så knyter de an till personalen här ofta och har de föräldrar 

här så är det också ett uppbrott och de behöver också lång, de behöver också 

knyta an till den nya familjen liksom och det sker inte över natten utan det måste 

göras successivt… - Respondent B.  

 

Ja det kan se lite olika ut, oftast så flyttar man, man kanske åker och besöker en 

gång till. Små barn behöver oftast mer, besöka lite mer successivt, åka över en 

helg, skolas in lite om man har den tiden. Det är ju det att vi jobbar rätt mycket 

med akuta placeringar skulle jag säga och då är det kanske att man får flytta 

ganska snabbt. Men med äldre, det är väldigt individuellt skulle jag vilja säga, 

hur akut är åldern på barnet? hur behöver man göra? Man får göra en 

individuell bedömning av vad som är bäst. Ibland är det inte bra att dra ut på 

det, en del barn behöver istället få markeringar att nu börjar vi något nytt och 

en del behöver liksom successivt skolas in i det. Så det är väldigt olika faktiskt. 

– Respondent D.  

 

Vid en följdfråga under intervjun med en av respondenterna framkommer det att 

inskolningsprocessen majoriteten av gångerna ser likadan ut. Hen betonar dock att beroende på 

hur erfaren den yrkesverksamme är kan en del tro att de bara kan flytta på barnet. Hen berättar 

då att det funnits gånger där hen har behövt informera den yrkesverksamme om att det inte kan 

gå till på det sättet och att en inskolningsprocess är att föredra utifrån barnets bästa. Vidare tar 

respondenten upp att det finns undantagsfall där barnet flyttar direkt, men att det i sådana fall 

är beroende på att barnet har ett skyddsbehov. 

 

Till skillnad från ovan beskriver en annan respondent att inskolning vanligtvis inte sker. 

Respondenten beskriver att det oftast görs ett studiebesök och därefter flyttar barnet. 

Arbetsprocessen brukar inte se ut på så sätt att familjehemsplaceringen är planerad. ”Vi jobbar 

mycket på hemmaplan och det är när det blir akuta lägen som vi flyttar barnen.” (Respondent 

E).  

 

… vid en akutflytt så är det, det är jättejobbigt för barnet och då får man ju väga 

fördelarna och nackdelarna med det. Som i det fallet jag pratade om innan då 

är det klart att där är ju fördelarna klart övervägande även om det är jobbigt. 

För det andra alternativet är att få en kula i pannan liksom. Och alltså på riktigt 

och det är inget alternativ utan det är antingen så flyttar vi dig eller så dör du, 

eller kan […] Man flyttar aldrig ett barn från ena dagen till den andra utan 

skäl. – Respondent B. 

 

3.2 Barns känslor och mående ur yrkesverksammas perspektiv 
När en av respondenterna efterfrågades hur hen upplever att barns situation vid placeringar är, 

berättar hen att det är ett trauma för barnet oavsett om barnet blir förberedd inför placering eller 

inte. Respondenten resonerar dock att traumat kan upplevas större vid akuta placeringar än vid 
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planerade, eftersom att barnet vid akuta situationer inte hinner bearbeta vad som händer. Hen 

tillägger att det för barnen finns både positiva och negativa aspekter gällande att flytta. Det 

positiva kan vara när ett barn har haft det väldigt dåligt med den biologiska familjen och får 

komma ifrån dem. 

 

… sen är det väldigt negativt också, det finns ju alltid den negativa delen. Hur 

dåligt man än haft det så är det ändå att man flyttar ett barn från sin naturliga, 

sin familj, till en annan familj så att det är klart att det påverkar alla barn. – 

Respondent D. 

 

Samma respondent påtalar dock att hens upplevelse är att yngre barn anpassar sig fortare än 

äldre barn. Äldre barn upplever hen ha svårare att ta till sig den nya familjen som sin egen 

eftersom att äldre barn är väl medvetna om sin biologiska familj. Detta till skillnad från yngre 

barn som respondenten beskriver kan sakna sin familj men ändå knyter an till den nya familjen 

eftersom att det handlar om en överlevnadsinstinkt hos dem. Samtidigt lyfter en annan 

respondent att barn är lättanpassade oavsett vilken ålder barnet har. Hen upplever att barn 

anpassar sig lättare om de kommer från miljöer där de upplevt trauma i form av våld eller 

liknande. Följande citat visar hur två av respondenterna reflekterar över placerade barns känslor 

och mående. 

 

Jag tycker att oavsett hur förberedda de är så är det en utsatt situation för 

barnet. De kommer till främmande människor som de inte känner som vi 

förväntar oss att de ska landa in hos. Är lite tveksam till placeringar på det 

sättet. – Respondent E.  

 

… alla barn reagerar olika på att bli placerade […] Det finns inget barn som 

reagerar likadant även om man kanske... Naturligtvis kan man se mönster när 

man har jobbat i många år men alla barn är olika. För vissa barn är det det 

bästa som har hänt dem. För andra barn är det det värsta som hänt dem om 

man säger så då. Vissa barn är så lyckliga över att få komma hit där ingen slår 

dem eller gör något annat med dem, medan andra barn tycker naturligtvis att 

det är väldigt jobbigt. Ofta är det dubbla känslor. Ofta så saknar man mamma 

och pappa samtidigt som man tycker att det är skönt att slippa dem. – 

Respondent B.  

 

En av respondenterna lyfter ambivalensen som hen upplever att yngre barn ofta har vid 

placeringar. Hen beskriver att yngre barn ofta tenderar att tänka i svart eller vitt. Hen 

exemplifierar att barn resonerar att antingen är en människa god eller ond. Barn har svårt att 

förstå att de kan tycka om sina biologiska föräldrar även om de inte vill bo med dem. 

Respondenten beskriver att det är en svår process för ett litet barn att förstå och att det tar lång 

tid. Hen menar på att yrkesverksamma många gånger får bearbeta ambivalensen med barn för 

att få dem att inse att det är okej att känna både och. ”… den här dubbelheten i den här känslan 

finns nästan hos alla. Jag har knappats träffat på någon som inte har det.” (Respondent B) 

 

Det finns ett och annat undantag som tycker ” fasen vad skönt att slippa dem ” 

men de är extremt få. De allra flesta barn lever med den här dubbelheten liksom. 

Och jag tror att det är det som är värst i barnens känsloliv, just den här 
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dubbelheten att man älskar någon eller tycker om någon och egentligen vill vara 

hos den här personen samtidigt som man kanske någonstans förstår att det inte 

funkar egentligen och att det är bättre någon annanstans. Och det är en väldigt 

smärtsam process att förstå det. – Respondent B.  

 

När två respondenter ombads att utifrån ett konkret ärende beskriva hur de upplevde ett barns 

känslor under och efter placering, framkom följande berättelser: 

 

Han vände från att vilja flytta hem till mamma och pappa igen till att ” Jag vill 

inte ha kontakt med dem. Jag vet nu varför de har gjort som de har gjort. De är 

sjuka och jag kan inte bo där och jag vill inte det.” Så det är tufft, det är 

jättehäftigt tycker jag, han är min idol! – Respondent C.  

 

Ja, jag kan tänka på en liten pojke som vi placerade för ett tag sen och i hans 

fall tror jag att han tyckte att det var väldigt skönt att få komma till det här 

familjehemmet […]så det fallet så tror jag verkligen att han, att det blev en 

trygghet att veta att han skulle vara hos det familjehemmet liksom och att det 

blev lugnt, lugnare liksom. Det lugnade honom att veta att där skulle han vara 

nu. – Respondent D.  

 

En respondent talar i sin intervju om att hen upplever att det är vuxna som är rädda för att berätta 

för barn att de inte ska få bo hos sina biologiska föräldrar längre. Hen beskriver upplevelsen av 

att yrkesverksamma tänker att barn kommer bli helt förstörda när de får till sig att en placering 

är aktuell och att de inte längre kommer få bo hos sina biologiska föräldrar. Respondenten 

uttrycker dock att det oftast inte är så då barn många gånger redan har förstått att inte allt står 

rätt till på hemmaplan. Respondenten uttrycker upplevelsen av att barn ofta känner en lättnad 

efter beslut om placering. ”De kan släppa sina föräldrar, det är lättare för barn att släppa 

föräldrarna än föräldrarna att släppa sina barn, tycker jag.” (Respondent A).  

 

Under intervjuerna lyftes frågan om respondenterna har kännedom om att barn många gånger 

känner sig förbisedda. Vidare ställdes frågan om hur respondenterna resonerar kring detta 

faktum. I intervjuerna framkommer främst enhälliga svar och en förståelse för att barn många 

gånger kan känna så.  

 

Ja det är jag övertygad om att de gör. För alltså det sker en massa beslut över 

deras huvud för det första. Även om barnen är delaktiga… de är ju delaktiga på 

ett sätt, alltså att ”nu kommer det här att hända”, förstår du vad jag menar? 

Man för diskussionen med dem om att nu, ”nu har vi fattat”, […] ”fattat beslutet 

om att du inte ska bo hemma med mamma och pappa, utan du ska placeras i en 

annan familj.” Hur delaktig är man då liksom? Du är delaktig i det sättet att du 

får reda på beslutet, men beslutet är ju inte ditt. Det är klart som fasen att beslut 

fattas över huvudet på dig. Det gör det hela vägen.- Respondent B 

 

En respondent fortsätter förklara att barn är delaktiga samtidigt som de är förbisedda rent 

lagmässigt. Ett barn som är omhändertaget enligt LVU beskriver respondenten som inte 

delaktig. Hen exemplifierar med att det är myndigheterna som bestämmer och att det därför är 

viktigt som yrkesverksam att vara medveten om de känslor barn kan få gällande att känna sig 
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förbisedda. Yrkesverksamma måste tydliggöra för barn att de inte alltid kan få vara med att 

bestämma beslutet men att de kan få vara delaktiga kring annat gällande beslutet, att exempelvis 

få framföra önskemål. ” … men det är så, den krassa verkligheten är så och det får tyvärr de här 

barnen veta med all oönskad erfarenhet… ” (Respondent B).  

 

Barnen har oftast inget val. Tyvärr är det så. För oftast är det föräldrarna som 

brister, det är inte på grund av barnets beteende, vilket gör att de är utsatta. De 

har oftast inget att välja på, det är pest eller kolera på något sätt. – Respondent 

E.  

 

En av respondenterna resonerar om att det är svårt att bedöma hur mycket ett barn skall få vara 

delaktig. Hen beskriver att yrkesverksamma alltid måste beakta vad som är barns bästa. Vidare 

resonerar hen att det säkerligen finns barn som upplever att yrkesverksamma har ” kört över 

dem ” och att barn kan tycka att de borde ha fått veta mer än vad de fick veta. Respondenten 

förtydligar dock att de även arbetar med tvång, vilket innebär att barn inte alltid har möjlighet 

att välja eller påverka utfallet av ett ärende. ”… ibland måste vi också fatta beslut mot dem, där 

vi ser att det här är bättre för dig till exempel att placera längre bort än vad de hade velat…” 

(Respondent D).  

 

Jo men det är klart placerade barn i allmänhet kan känna sig förbisedda. Alltså 

det är massa vuxna som har bestämt och avgjort saker för barnet och där kanske 

barnets egna handlingsutrymme och möjligheter att påverka sin situation har 

varit liten och det kan ju vara frustrerande så klart. – Respondent G.  

 

3.2.1 Att möta och förhålla sig till barnen 

Flera respondenter tar upp att målet när det kommer till uppföljning av en placering är att 

yrkesverksamma skall träffa barnet i familjehemmet fyra gånger per år, vilket även är kraven 

enligt BBIC. En respondent tar dock upp att uppföljningen måste ske minst var sjätte månad. 

Respondenterna vid intervjuerna har uppgett att det individuella ärendet styr hur ofta den 

yrkesverksamme åker och besöker barnet i familjehemmet för uppföljning. Riktlinjerna vid 

uppföljning är att placeringen skall omprövas enligt både SoL och LVU var sjätte månad. 

Därefter måste beslut tas om behovet av placering fortfarande föreligger. ”… en placering är 

ett stort ingripande i ett barns liv och då har vi också ett ansvar sen att följa upp om det är bra. 

”(Respondent E). Nedan beskriver två respondenter hur de har arbetat med uppföljning. 

 

… inledningsvis är det kanske en gång i månaden, det beror helt på ärendet så 

då gör vi en bedömning hur mycket vi behöver, hur ofta vi behöver träffa. Men 

målet är ju fyra gånger per år att vi ska träffa barnet själva. – Respondent D.  

 

Men sen har jag ärenden där jag träffar barnet fyra gånger per månad för att 

det faller sig så av någon anledning. Så det är väldigt olika, det går inte att säga 

hur det brukar vara, utan det kan va ganska sällan och ganska ofta. – 

Respondent G. 

 

Flera av respondenterna uttrycker att de upplever att kontakten efter placering är tillräcklig. 

Motiveringen till detta beskrivs vara att det görs individuella bedömningar utifrån varje enskilt 
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fall, vilket gör det möjligt för den yrkesverksamme att träffa barnet oftare om så behövs. En av 

respondenterna uttrycker dock att om ett barn varit placerat hos samma familjehem i flera års 

tid (uppväxtplacering) där barnet betraktar familjen som sin egen, kan det vara så att barnet 

anser att besök fyra gånger per år är för mycket och inte behövs. Respondenten berättar då att 

besöken kan bli färre än fyra gånger per år om det är barnets önskemål.  

 

Men jag tänker inte att man ska vara trygg i det heller att allting är bra. Utan 

man ska verkligen se till att den fortsätter att vara tillräcklig och ha det med sig 

hela tiden. Att man ska träffa barnen som det faktiskt handlar om. Det känns 

som det centrala i detta att man ser dem som uppföljare och träffar dem. – 

Respondent G. 

 

… man har ju alltid en skyldighet att ha egna samtal med barnet. Sen är det 

klart att det blir väldigt olika nivå beroende på om barnet är tre år eller om det 

är en sjuttonåring. Så mer och mer ju äldre de blir, pratar man direkt med 

barnen, då kan man ringa också och ha en annan kontakt med äldre barn. Men 

de mindre barnen är alltid med i uppföljningen också, på nått sätt är de ju det. 

– Respondent D.  

 

Vid uppföljningen görs i de flesta fall fysiska besök men det finns undantagsfall där placeringar 

är på väldigt långt avstånd. Då går det istället att använda sig av trepartssamtal eller Skype. 

Med äldre barn går det enligt en respondent att exempelvis ha smskontakt eller telefonkontakt, 

men när det gäller yngre barn måste den yrkesverksamme åka och träffa barnet i familjehemmet 

för att kunna se hur barnet har det. Samma respondent påtalar vikten att yrkesverksamma 

besöker barn oavsett ålder både med och utan familjehemsföräldrarna. Respondenten påtalar 

att det ibland kan vara svårt att se om en placering har blivit bra eller inte. Barnet kanske av 

olika anledningar inte vågar berätta att de inte har det bra. Respondenten beskriver då att den 

yrkesverksamme får titta på om det fungerar för barnet i skolan, med fritid och kompisar. 

Respondenten uttrycker även att det är av vikt att kontakten med familjehemmet fungerar bra.  

 

Oftast känner man kanske när det inte funkar, att det är något som inte fungerar, 

fast man inte riktigt kan ta på vad det är. Det är inte så att barnen oftast direkt 

bara berättar för oss att det är dåligt… det är svårt för att ibland sitter de här 

barnen i lägen där de vet vad de har men de vet inte vad det är de får, alltså lite 

så. – Respondent D.  

 

3.2.2 Att finnas för barnen 

En respondent uttrycker att yrkesverksamma har en viktig roll för barn och att det är viktigt att 

yrkesverksamma är lugna, trygga och stabila personer. Men även att de yrkesverksamma är de 

som står kvar när det är tufft. En annan respondent uttrycker att hens roll som en viktig och 

stöttande person för barn skiljer sig beroende på om barnet är tre- eller sexton år. Hen uttrycker 

att det går från en ganska marginell betydelse för barn till en relativ stor betydelse för barn, i 

takt med stigande ålder. Ytterligare en respondent talar om att det emotionella stödet är det som 

är allra viktigast, att den yrkesverksamme är en medmänsklig människa som lyssnar och finns 

där för barnet.  
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… man kan prata metoder och man kan prata massa saker med trappan och 

med barnsamtal hit och tejping hit och dit och massa metoder. Men helt ärligt 

är det den mänskliga relationen som är det allra viktigaste […] så är det 

relationen med barnet det som står i centrum, det är det som täcker allt […] det 

kan räcka med att du bara sitter jämte liksom […] mycket av arbetet på XXX 

handlar om att härbärgera känslor som det heter. Att de kan storma runt en men 

du måste själv kunna ta emot de här känslorna […] de har massor av känslor 

som kommer ut och så stormar detoch du måste själv kunna stå som en klippa i 

det och att man bara bekräftar känslorna liksom… - Respondent B.  

 

En av respondenterna upplever att rollen den yrkesverksamme får kan se väldigt olika ut. Hen 

beskriver att det för en del barn ter sig väldigt naturligt att vända sig till den yrkesverksamme. 

Respondenten uttrycker att hur placeringen gått till kan påverka relationen mellan parterna och 

därmed vilken roll den yrkesverksamme får för barnet. Rollen kan påverkas vid en akut 

placering eftersom att barn vid sådana situationer inte hinner skapa en relation till den 

yrkesverksamme. Hen menar på att om det har varit samma yrkesverksam hela vägen utvecklas 

ofta en nära relation, i förhållande till om den yrkesverksamme byts ut. Samma respondent 

påtalar att byten av yrkesverksamma kan påverka relationen genom att det kan ta längre tid för 

barnet att bygga upp en tillit.  

 

… det är därför det är så viktigt tycker vi att träffa barnen regelbundet och 

tätare för att de ska kunna […] veta att de kan höra av sig. Att man bygger en 

relation men det är ju som med alla, det är väldigt olika hur lång tid det tar 

innan man byggt den relationen. En del kommer man aldrig dithän, hur länge 

de än är placerade. En del kan man väldigt snabbt få den relationen att de 

ringer, så det är olika. – Respondent D.  

 

I en avslutande kommentar uttrycker en av respondenterna följande:  

 

Familjehemsplacerade barn har varit belysta ur många synvinklar, men jag 

tycker nog ändå att de flesta, jag känner till några andra Socialförvaltningar. 

Man gör ett gott jobb nu, man tänker till, man träffar familjehemmen, man har 

mer koll, lyssnar mer på barnen. – Respondent E.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

26 

4  Teoretisk problematisering 
I detta avsnitt kommer vi analysera det resultat studien erhållit i förhållande till de valda 

analytiska begreppen.  

 

4.1 Barns perspektiv 
Som det framkommer i Sommer et al. (2011) handlar barns perspektiv om det barnet själv 

upplever och känner i sin egen livsvärld. Barns perspektiv är det som vuxna vill försöka förstå 

för att de skall kunna utgå ifrån ett barnperspektiv i sitt arbete. Yrkesverksamma som arbetar 

med barn behöver lyfta barns perspektiv för att kunna sätta sig in i och förstå vad barn går 

igenom. Detta för att kunna arbeta på rätt sätt och få med barns känslor och tankar i exempelvis 

barnavårdsärenden.  

 

I intervjuerna framkommer det att respondenterna arbetar utifrån barns perspektiv genom att de 

alltid försöker att samtala med barnet angående dennes ärende. För att överhuvudtaget få fram 

barns perspektiv är det en nödvändighet att barn är delaktiga i sina ärenden från början till slut. 

Via samtal och via ett deltagande får barn komma till uttryck genom att de får möjlighet att 

berätta vad de tänker, tycker och känner. Utifrån det barnen berättar är det sedan upp till den 

yrkesverksamme att ta barns perspektiv i beaktande och arbeta utifrån ett barnperspektiv. 

Respondenterna har alla poängterat att det är av vikt att barnet kommer till tals och får uttrycka 

det som barnet känner och önskar. Respondenterna berättar dock att barn inte alltid får vara 

med under hela processen och att de inte alltid kan ta hänsyn till de önskemål som barnet 

exempelvis har. Detta med anledning till att de yrkesverksamma inte enbart kan utgå från det 

som barnen önskar och känner. Den yrkesverksamme behöver även beakta barnets behov som 

barn inte alltid förmår att ge uttryck för. Med anledning till detta kan barn uppleva att deras 

perspektiv inte alltid hörs.  

 

Det finns dock en del avsnitt i resultatet där det går att diskutera i vilken mån barns perspektiv 

beaktas. Det går exempelvis att diskutera hur barns perspektiv tas hänsyn till vid 

akutplaceringar och där det inte finns möjlighet för dem att uttrycka sin åsikt. Detta exempelvis 

gällande bristen på familjehem som leder till att barn i princip får ta vad som erbjuds.  

 

4.2 Barnperspektiv  
Cederborg och Karlsson (2001) skriver att barnperspektivet som begrepp utgår ifrån barns 

människovärde och integritet. Med hänsyn till detta framkommer det i intervjuerna att 

yrkesverksamma arbetar utifrån ett barnperspektiv. Genom att intervjufrågorna till viss del har 

efterfrågat hur den yrkesverksamme upplevt barns känslor, mående och delaktighet under och 

efter placering med utgångspunkt i konkreta ärenden uppmanas respondenterna till att berätta 

hur hen egentligen har arbetat. I respondenternas berättelser framkommer det huruvida och i 

vilken mån de tagit hänsyn till ett barnperspektiv. I många fall har även respondenterna 

motiverat deras tillvägagångssätt genom bland annat olika metoder som exempelvis BBIC som 

styrker att de i sitt arbete utgår ifrån ett barnperspektiv. Det framkommer även från 

respondenterna att barn ses som huvudaktörer i sina egna liv. Det här motiveras med tanke på 

att samtliga respondenter talar om vikten att barn i så stor mån det är möjligt, får information 

och får vara delaktiga i sina ärenden. Respondenterna påtalar ett flertal gånger att detta skall 

ske med hänsyn till barnets mognad och ålder för att säkerställa att barnet förstår vad som 

händer och vad som skall hända i sitt eget liv. Ovanstående styrker människovärdet och 

integriteten i avseende att barnen inte glöms bort och åsidosätts. Det framkommer i studiens 

resultat att de yrkesverksamma tar hänsyn till barns deltagande och att de respekterar att barnen 

har behov av att till en viss del känna att de har kontroll över sina egna liv.  
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4.3 Barns bästa 
Barns bästa enligt SOU (2016:19) framkommer genom att barns behov alltid skall sättas först. 

Yrkesverksamma som tar beslut angående barn skall alltid motivera sitt beslut så att det 

framkommer om barnets bästa har varit i centrum. Det framkommer i resultatet att barns behov 

och därmed barns bästa beaktas i många delar av barnavårdsärendena. Respondenterna lyfter 

vid olika tillfällen att beslut tas först utifrån en individuell bedömning där bland annat barns 

ålder och mognad tagits i beaktande. Utifrån utredningar enligt BBIC som syftar till att täcka 

alla barns grundläggande behov beaktas barnets bästa och behov utifrån olika aspekter. Med 

tanke på att yrkesverksamma intagit ett barnperspektiv finns en förhoppning att barns egna 

perspektiv någonstans kommit till uttryck. Genom att yrkesverksamma därefter utreder vad 

barnet behöver och väger in barnets egna tankar och känslor går det att uttrycka att barns bästa 

blivit beaktat.  

 

I intervjuerna framkommer dock att barn ibland kan uppleva att beslut inte tagits i enlighet med 

vad barnet anser är det bästa för hen. Respondent B berättade att det råder en förvirring kring 

att barns vilja och önskemål i förhållande till barns bästa ibland inte är samma sak. 

Respondenten förtydligade att vad barn önskar nödvändigtvis inte behöver gå hand i hand med 

vad som är barnets bästa. Det är dock av vikt att uppmärksamma att barns perspektiv kan vara 

välgrundade och att yrkesverksamma kan ta fel beslut. 

 

5 Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att beröra och diskutera vårt val av forskningsansats samt det 

metodologiska angreppsätt som vi har utgått från i studien.  

 
5.1.1 Kvalitativ forskningsansats med hermeneutisk utgångspunkt 

Vi anser att den kvalitativa forskningsansatsen för den här studien var den rätta. Vi motiverar 

detta utifrån att studien efterfrågat yrkesverksammas upplevelser och erfarenheter som de 

erhållit genom sitt yrkesutövande. Vi anser att upplevelser och erfarenheter uttrycker sig som 

bäst i tal och inte i statistik och att vi genom kvalitativa intervjuer lyckats fånga de innehållsrika 

berättelser som respondenterna delat med sig av. Genom en hermeneutisk utgångspunkt har vi 

lyckats skapa en förståelse av hur yrkesverksamma resonerar samt reflekterar över barns 

perspektiv och barns bästa utifrån sitt barnperspektiv. Vi anser att studiens hermeneutiska 

utgångspunkt har bidragit till att vi lyckats tyda respondenternas perspektiv. Detta i enlighet 

med Bryman (2011) som beskriver att hermeneutiken  syftar till att vi som författare skall lyckas 

utläsa respondenternas perspektiv utifrån det som framkommit i intervjuerna. 

 

Eftersom att vi i den här studien har genomfört kvalitativa intervjuer blir konsekvensen att vi 

endast får ta del av det som respondenterna berättar för oss. Om vi istället hade genomfört 

intervjuer i samband med längre observationer hade vi även sett om det respondenterna berättar 

praktiskt tillämpas. Det här hade bidragit till att studiens tillförlitlighet hade ökat.  

 
5.1.2 Planering och genomförande 

5.1.2.1 Urval 

Vi har svårt att tänka oss att vi hade kunnat gå tillväga på ett annat sätt för att få återkoppling 

av de kontaktade arbetsplatserna snabbare. Detta eftersom att det vid vissa arbetsplatser inte 

fanns några direkta kontaktuppgifter att få. Vid ett tillfälle frågade vi kommunväxeln om vi 

kunde få direkta kontaktuppgifter men blev nekade till det.  
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På grund av få arbetsplatser som tackade ja till deltagande i studien var det extra viktigt för oss 

att få intervjua minst två på varje arbetsplats enskilt. Detta för att få tillräckligt många 

intervjupersoner och kunna tillförsäkra oss rik data. På två arbetsplatser skedde totalt tre utav 

fyra intervjuer på plats där den fjärde intervjun gjordes via telefon, detta eftersom respondenten 

vid det första bokade mötet på plats var tvungen att ställa in. På den tredje arbetsplatsen 

genomfördes tre olika intervjuer vid tre olika tillfällen. Vi valde att inte intervjua flera personer 

samtidigt eftersom att vi anser att alla har olika erfarenheter och upplevelser vilket var det vi 

ville lyfta i studien. Genom att intervjua personerna enskilt bidrog det till att vi inte fick en 

gemensam beskrivning av hur respondenterna upplever sitt arbete och sitt tillvägagångssätt. Vi 

anser att detta tillvägagångssätt var positivt då vi hade gått miste om många berättelser om vi 

intervjuat fler personer samtidigt. Vi styrker även detta tillvägagångssätt genom att 

konfidentialiteten mellan respondenterna stärktes.  

 

Vårt tillvägagångssätt att avidentifiera respondenterna anser vi är bra. Det här eftersom att vi 

upplever att det är omöjligt för utomstående att kunna utläsa vilken respondent som tillhör 

vilken arbetsplats och vilka respondenter som tillhör samma arbetsplats. Det är inte väsentligt 

för vår studies ändamål att informera om vilken respondent som tillhör vilken arbetsplats och 

vi anser det heller inte nödvändigt att informera om vilka specifika arbetsplatser vi har besökt. 

Det huvudsakliga som läsaren behöver veta är att studien grundats på svar från yrkesverksamma 

som aktivt arbetar med barnavårdsärenden och detta presenterades i avsnitten syfte och 

problemformulering samt urval.  

 
5.1.2.2 Genomförande 

För att få fram vad respondenterna själva tycker och tänker var vi noga med att i frågorna 

använda ordet Du och inte Ni, som kan tyckas vara en artighetsfras. För att exemplifiera ställdes 

frågan ” om Du tänker på ett konkret ärende…”. Vi fick då fram djupare svar och inte 

övergripande riktlinjer. Vi fick konkret beskrivet respondenternas tankar, åsikter och 

reflektioner. Vi anser att vi hade gått miste om väsentlig data om vi inte gått tillväga på detta 

sätt.  Vi anser även att det var positivt att skicka ut ett missiv eftersom respondenterna till viss 

del kom förberedda till intervjun då de visste vad intervjun skulle komma att handla om.  

 

Några negativa aspekter vi nu i efterhand kan se gällande intervjuerna är att två respondenter 

saknade mångårig erfarenhet inom yrkesområdet vilket resulterade i att de inte kunde besvara 

alla intervjufrågor. En annan problematisk aspekt var att några respondenter inte ville gå in och 

ge exempel på konkreta ärenden trots uppmaning vid ett flertal tillfällen. De respondenterna 

tycktes kringgå deras egna åsikter och då vi inte ville pressa dem för hårt gick vi vidare i 

intervjun. Det har dock bidragit till att vi vid vissa frågor inte fått riklig data. Men eftersom att 

andra respondenter delat med sig av tillräckligt mycket hade vi ändå nog med data för att kunna 

sammanställa ett resultat. Fortsättningsvis framkom det att vi borde ha ställt fler följdfrågor i 

förhållande till vad respondenterna berättade för att få mer välutvecklade svar. Detta eftersom 

att det i en del citat kan uppkomma frågor som hur och varför, där respondenterna inte utvecklat 

sina svar. Vi reflekterar över att det är lättare att se och förstå var vi borde ställt en följdfråga 

nu i efterhand än vad det var under intervjuernas gång. Vidare är det något vi har erhållit 

kunskap om och fortsättningsvis kan beakta. 

 

Utifrån de kriterier som Kvale och Brinkmann (2014) skrivit om gällande att forskare i en 

kvalitativ intervju skall vara kunnig om ämnet, styrande, tolkande och kritisk, har vi förberett 

oss innan intervjuerna genom att vara pålästa på vår bakgrund och tidigare forskning. Under 

intervjuernas gång har vi varit styrande genom att vi bekräftat om respondenten förstått vår 
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fråga korrekt. Om respondenten missuppfattat frågan har vi många gånger gått in och förtydligat 

frågan för att respondenten skall kunna ge svar på det vi efterfrågat. Vi har även varit tolkande 

genom att upprepa det respondenten sagt och därmed låtit respondenten bekräfta om vi har 

förstått svaren korrekt. Vid några tillfällen intog vi ett kritisk förhållningsätt genom att be 

respondenten motivera varför hen tycker och gör som hen gör. Vi har även ställt oss kritiskt till 

några svar som två respondenter delgav oss då de hade kort erfarenhet inom arbetsområdet. 

Detta för att de i vissa fall inte kunde berätta om sina egna erfarenheter eller upplevelser utan 

istället beskrev hur det skall vara enligt de riktlinjer som finns.  

 
5.1.2.3 Analys och bearbetning av data 

Vi fann det svårt att finna och förstå vilket analytiskt tillvägagångssätt vi skulle använda oss av 

i studien. Det har resulterat i att vi varit tvungna att läsa på mycket om vilka olika analysmetoder 

som finns. Vi valde slutligen att använda oss av grundad teori som inspiration eftersom att vi 

ansåg det passande för vår studie. I sann grundad teori anda framkom det svar från 

respondenterna som vi inte hade förkunskaper om, men som ändå var väsentliga för studien. 

Den nya kunskapen är de avsnitt som berör inskolning och uppföljning. Detta resulterade i att 

vi i efterhand fick finna mer data till avsnitten bakgrund och tidigare forskning, vilket vi 

slutligen kunde grunda studiens resultat på. Genom denna metod fann vi det även naturligt att 

hitta de olika teman som återfinns i resultatavsnittet och som vidare har följt med i hela studien. 

Trots att vi hittade olika teman fann vi det svårt att sortera vilket tema vi skulle börja med att 

skriva om. Detta berodde på att många av de olika teman vi fann går hand i hand och för att vi 

hade en stor mängd data. I slutändan insåg vi att trots de svårigheter som uppstod under 

analyseringen var det positivt med den mängd data vi införskaffat. Tack vare den mängd data 

vi införskaffade har vi i resultatet kunnat lyfta många fylliga citat som vi anser påverkar läsaren.  

 
5.1.2.4 Etiska överväganden och kvalitetskriterier 

Vi anser att det har varit positivt att vi har varit tydliga och noggranna med att verkligen 

framföra alla etiska riktlinjer för respondenterna som vi har följt i studien. Det var viktigt för 

oss att respondenterna fick tid till att läsa igenom de krav som finns för att de skulle få möjlighet 

till att ställa frågor om de hade några.  

 

I metodavsnittet anser vi att det framgår hur vi har arbetat kring kvalitetskriterier och att vi lagt 

stor vikt vid dessa punkter. Vi har varit noga med att vara tydliga så att läsaren skall kunna följa 

forskningsprocessen. Vi har lagt mycket vikt vid att finna trovärdiga källor, att noga beskriva 

hur vi gått tillväga i metodavsnittet och slutligen redovisas citat i resultatet för att tydliggöra att 

resultatet innehåller respondenternas beskrivningar och inte vårt tyckande och tänkande. Vi har 

dock gjort en miss angående en källa i avsnittet om tidigare forskning som behandlade BBIC. 

Vi var vid det tillfället inte medvetna om att det fanns en reviderad version av BBIC. Den kritik 

vi tagit upp mot BBIC kan möjligen vid tillfället vi genomförde studien ha åtgärdats. På grund 

av tidsbrist och att vi anser att källan inte har skadat eller lett studien till ett visst resultat valde 

vi att låta källan finnas kvar. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt har vi fört en diskussion utifrån det resultat som framkommit. Resultatet har 

ställts mot det som tagits upp i bakgrund, tidigare forskning och analytiska begrepp. Studiens 

problemområden har belyst yrkesverksammas perspektiv gällande hur de arbetar med 

barnavårdsärenden. Utifrån deras perspektiv tog vi reda på hur de beaktar barnperspektivet, 

barns perspektiv och barns bästa. 
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5.2.1 Arbetssätt vid familjehemsplaceringar 

Något som har kritiserats i de yrkesverksammas arbete har varit att BBIC som metod inte 

fungerar fullt ut och behöver utvecklas. Det som har kritiserats är bland annat att BBIC endast 

säkerställer att barn blir lyssnade på och att deras perspektiv framkommer. Hultman och 

Cederborg (2013) tog upp att det som behövde tydliggöras var barns beskrivningar av deras 

omvärld och vad barn anser vara ett positivt och acceptabelt stöd för dem. När BBIC påtalades 

under intervjuerna framkom det att BBIC idag är reviderad och att den nya versionen av BBIC 

är att föredra. Respondenterna har motiverat det här utifrån att BBIC idag är mer specificerad 

och därmed inte längre är lika omfattande och att triangeln täcker alla de områden som den 

syftar till. Däremot framkommer det i resultatet att BBIC vid utredningar fokuserar mycket på 

de enskilda barnets föräldrar trots att BBIC syftar till att barnet skall vara i fokus. Utifrån detta 

går det att tolka och lyfta huruvida BBIC som metod behöver utvecklas eller revideras 

ytterligare. Det går även att diskutera vilka konsekvenser detta har för barnet vid utredningar i 

barnavårdsärenden. 

 
5.2.1.1 Information och delaktighet 

Enligt FRA (2017) och Bessell (2010) framkom det att barn upplevt att de inte fått ta del av 

information gällande sina ärenden. En bidragande faktor till det beskriver FRA (2017) vara att 

yrkesverksamma underskattar barns förmåga att förstå och att informationen därmed kan utebli. 

I studiens resultat lyfts dock andra faktorer vilka är viktiga att belysa. Det som framkommer i 

resultatet är att yrkesverksamma tror att barnet kommer bli helt känslomässigt förstört. Vår 

tolkning utifrån detta är att yrkesverksamma ibland är rädda för att säga precis som det är på 

grund av att de är obekväma inför barns känslomässiga reaktion. Således kan det även bidra till 

att yrkesverksamma tvekar inför hur, av vem, vad och när informationen skall delges vilket 

även tas upp i FRA (2017). Det går att diskutera huruvida det kan vara så att yrkesverksamma 

är otydliga på grund av en osäkerhet och att konsekvensen blir att barn upplever att de inte fått 

tillräcklig information.  

 

Andra bidragande faktorer till att barn upplever att de inte fått tillräcklig information beskrivs 

utifrån resultatet vara vid akuta placeringar. Vid dessa tillfällen framkommer det i resultatet att 

det är svårt att ge barnet tillräcklig information då processen behöver ske skyndsamt. Vidare 

visar resultatet på att processen vid placeringar många gånger är lätt för Socialtjänsten att förstå, 

däremot väldigt svår för barn att greppa. Det går återigen att diskutera att det är av vikt att vara 

tydlig i situationer där en placering skall ske och ännu viktigare där en förberedelse inför flytt 

saknas. Konsekvenserna av brist på information kan leda till en dålig start på placeringen och 

vidare att en omplacering behöver ske, hur beaktas då barnets bästa? 

 

I resultatet framkommer det vid ett flertal tillfällen att informationen till barn framgår utifrån 

deras mognad och ålder. I resultatet yppas dock en kommentar om att det är tämligen irrelevant 

att informera ett barn som inte riktigt kan tolka och ta in den tänkta informationen. Vilken 

åldersgrupp som syftas på framgår inte och därmed går det att diskutera var gränsen dras för 

vad ett barn kan tolka och ta in samt om en sådan utgångspunkt tar avstamp utifrån barns bästa 

och barns perspektiv. Det framkommer även i resultatet att den som placerar har skyldighet att 

informera. Det går således att ifrågasätta var någonstans kommunikationen brister, eftersom att 

barn många gånger har uttryckt att de saknat information. Trots att det i resultatet framgår att 

yrkesverksamma upplever att informationen som framgår till barn gällande deras ärenden är 

tillräcklig, behöver arbetet kring att ge information uppenbarligen förbättras. Det här med 

anledning till att om delgivningen av information hade nått fram hade det inte funnits barn som 

beskriver ett missnöje.  
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I Cederborgs och Karlssons (2001) och Skoogs (2013) studier fick vi ta del av att barn upplever 

att de inte är delaktiga i processen och beslutet kring deras placering. Vi efterfrågade därför 

under intervjuerna hur delaktiga barn är och fick ett enhälligt svar om att barn är delaktiga i 

deras ärenden i så stor mån som det är möjligt utifrån deras ålder och mognad. Vi ställer oss då 

frågan hur det kommer sig att barn känner sig utanför? I resultatet framfördes en möjlig faktor 

att det kan bero på att både barn och vuxna ibland inte ser skillnaden mellan barns vilja och 

önskemål i förhållande till vad som faktiskt är barnets behov och bästa. Vidare är det inte 

konstigt att barn upplever att de inte är delaktiga då beslut ständigt tas över deras huvuden, detta 

även ifall de får vara delaktiga och ge önskemål om hur placeringen kan komma att se ut. 

Slutligen framkommer det att beslut ibland måste tas mot barnets vilja och önskemål om det 

betraktas vara utifrån barnets bästa. Vi diskuterar att det med stor sannolikhet kan vara så som 

resultatet visar, detta med anledning till att vi kan se att barn hade kunnat blanda ihop vad hen 

vill i förhållande till vad hen verkligen behöver. Vidare kan vi tolka att barn på grund av det 

här upplever att de inte får vara delaktiga. 

 

Dessutom framkommer det i resultatet att en annan möjlig faktor till att barn inte känner sig 

delaktiga i sina ärenden kan vara på grund av att det råder stor brist på familjehem och att barns 

önskemål därmed inte går att ta hänsyn till. Därmed får barnet ta det familjehemmet som 

erbjuds. Frågan som går att ställa är om barn upplever att de inte är delaktiga på grund av att 

deras viljor inte har gått igenom? Detta visar också på vilka konsekvenser som följer av att det 

råder brist på familjehem.  

 
5.2.1.2 Inskolning vid placering  

Med tanke på att vi i bakgrund och tidigare forskning belyste att barn inte upplever att de är 

delaktiga eller förberedda inför en placering i familjehem frågade vi respondenterna hur 

processen brukar se ut från att ett beslut om familjehemsplacering fattats till att barn flyttar. Det 

framgår i resultatet att det sker ett varierande arbete kring att barn skolas in i familjehem. Vid 

de tillfällen där barn skolas in framgår det att yrkesverksamma har tänkt till och beaktat vad 

som är det bästa för barnet. Vårt resonemang är att respondenterna har intagit ett barnperspektiv 

då de motiverar att det exempelvis är bra att visa bilder på huset, berättar 

familjehemsföräldrarnas namn och låter barnen successivt knyta an till sina nya 

omvårdnadspersoner. Den yrkesverksamme visar en förståelse för den svåra övergången ett 

barn kan ha vid en flytt från deras biologiska familj till familjehemmet och trycker på att det 

sällan brukar fungera bra vid tillfällen där barn bara flyttas. Däremot visar detta på vilka enorma 

konsekvenser barn ställs inför genom att inte hinna skolas in. Borde det inte finnas en lösning 

kring att även akuta placeringar inleds med någon sorts inskolning? Det borde åtminstone finnas 

en bättre förberedelse för barn som placeras akut.  

 

Något som förvånade oss vid en av intervjuerna var att respondent B berättade att oerfarna 

yrkesverksamma ibland inte förstår att en inskolningsprocess är nödvändig för att en placering 

skall bli bra. I resultatet framgår det att yrkesverksamma ibland behövts informeras om hur en 

inskolningsprocess ser ut och att det är utifrån barnets bästa. Vi finner det anmärkningsvärt att 

yrkesverksamma inte beaktar barns bästa utifrån alla möjliga aspekter och det går således att 

ifrågasätta hur barns situation hade sett ut om andra yrkesverksamma inte hade vågat ifrågasätta 

varför en inskolningsprocess inte är planerad. Däremot vill vi lyfta det positiva samarbete som 

finns mellan yrkesverksamma då det i resultatet framkommer att yrkesverksamma vid sådana 

tillfällen brukar ta till sig och förstå att en inskolningsprocess är att föredra.  
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5.2.2 Barns känslor och mående ur yrkesverksammas perspektiv 

I resultatet framkommer det ett flertal gånger hur respondenterna reflekterar över barns känslor, 

mående och delaktighet. De yrkesverksamma resonerar att oavsett om en placering är planerad 

eller inte, är det en traumatisk upplevelse för barn. I resultatet lyfts även att yrkesverksamma 

får handskas med den ambivalens barn kan uppleva inför en placering. Det framkommer att 

respondenterna har en förståelse över att barn kan känna sig förbisedda eftersom att många 

beslut tas över deras huvuden. De är medvetna om att barn endast är delaktiga till en viss gräns, 

vilket kan vara resultatet av barns upplevelser av att inte vara delaktiga.  

 
5.2.2.1 Uppföljning av placering 

Med anledning av att det i Socialstyrelsens (2013b) rapport framgår att Socialtjänsten brustit i 

deras uppföljningsarbete ansåg vi att det var värt att belysa uppföljningsarbetet i denna studie. 

Respondenterna uttrycker att deras upplevelse är att kontakten under en placering är tillräcklig.  

Frågan går därmed att ställa varför Socialstyrelsens (2013b) rapport riktat kritik mot att 

uppföljningen inte är tillräcklig? Det framkommer dock inte specifikt i rapporten vad i 

uppföljningsarbetet som brustit. Det vill säga syftar de på att Socialtjänsten inte uppfyllt det 

krav som finns angående att besöka barnet fyra gånger per år eller handlar det om att 

Socialtjänsten inte tillmötesgått barnets önskemål och behov av att träffas oftare? En annan 

aspekt som går att diskutera är huruvida kritik har riktats mot liknande tillfällen som där barn 

varit placerade på så kallade uppväxtplaceringar och inte känner ett behov av att träffas fyra 

gånger om året. 

 

I resultatet lyfts att uppföljningsarbetet ibland kan vara svårt gällande att ta reda på om en 

placering har blivit bra eller inte. I resultatet lyfts det likt Brunnbergs (2001) studie att barn av 

olika anledningar kan vilja dölja vad de egentligen känner och att det vid sådana tillfällen kan 

vara svårt att få reda på vad problematiken är eller överhuvudtaget få vetskap om det finns en 

problematik.  Således går det att resonera kring att det finns svårigheter som yrkesverksam att 

kunna inta barns perspektiv vid uppföljningsarbetet och därmed kanske Socialstyrelsens 

(2013b) rapport stämmer om att uppföljningsarbetet brister. Detta tyder på vikten av att 

yrkesverksamma måste ha en god och välutvecklad relation till barnet för att det skall bli lättare 

för barn att våga dela med sig av deras negativa upplevelser och åsikter som de kan få i 

familjehemmet. Men det tyder också på vikten att de yrkesverksamma måste utmana och 

ifrågasätta familjehemsföräldrarna om de får en känsla av att något inte står rätt till. Detta för 

att de yrkesverksamma i sin tur skall kunna genomföra ett gott uppföljningsarbete och se om 

det blev en bra placering för barnet.  

 
5.2.2.2 Yrkesverksammas betydande roll för barn 

I bakgrunden och i den tidigare forskningen framkom det att yrkesverksamma förringar 

betydelsen av dem själva som ett viktigt stöd för barn. Dessutom påtalas det att relationen 

mellan yrkesverksamma och barn många gånger försvåras i och med att socialsekreterare ibland 

byts ut under ärendets gång (Skoog, 2013; Cederborg och Karlsson, 2001; Rock et al. 2015). 

Med anledning till det ville vi ta del av hur intervjupersonerna reflekterar kring rollen de har 

för barn som står inför en placering i familjehem.  

 

I resultatet belyses problematiken med att yrkesverksamma ibland byts ut, detta kan resultera i 

att barn kan ha svårare för att bygga upp en tillit om yrkesverksamma byts ut under ärendets 

gång. I resultatet framgår det även att relationen kan påverkas vid akuta placeringar. Vid akuta 

situationer kan vi diskutera om barn i vissa sammanhang känner ett motstånd till den 

yrkesverksamme ifall placeringen sker mot dennes vilja. Därmed skapas inte de bästa 

förutsättningarna för att bygga en bra relation och vidare kan det påverka den roll den 
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yrkesverksamme får för barnet. Som yrkesverksam finns det dock svårigheter i att påverka och 

bygga en relation om barnet visar motstånd.  

 

I övrigt speglar resultatet att relationen mellan parterna många gånger kan se olika ut beroende 

på varje enskilt barn. Resultatet belyser så väl ändå att yrkesverksamma ser sin betydelse av att 

vara emotionellt stöd för barnet men även vikten av att vara en medmänsklig människa. Det 

framkommer dock i resultatet ett resonemang om att yrkesverksamma har en större betydelse 

för äldre barn i förhållande till yngre. Det sistnämnda är något vi anser går att diskutera då vi 

upplever att det är fullt möjligt att ha en lika betydelsefull roll för barn oavsett om barnet är i 

de mindre småbarnsåren eller är en tonåring. 

 

Rock et al. (2015) berörde i avsnittet om tidigare forskning att en stark relation och att en 

kontinuerlig kontakt med barnet bidrar till mer positiva resultat. I vår studie redovisas utsagor 

som bekräftar att det är viktigt att yrkesverksamma regelbundet träffar barnet för att barnet skall 

ha vetskap om vem som är deras handläggare och för att de skall veta att den yrkesverksamme 

finns vid barnets sida. Detta anser vi styrker att de yrkesverksamma utgår ifrån 

barnperspektivet, barns perspektiv och barns bästa.  

 

5.3 Slutsatser  
I beaktande av vad som framkommit i kapitlen bakgrund, tidigar 

e forskning samt resultat och studiens grundad teori inspirerade analysmetod har vi fått fram 

följande svar på våra frågeställningar: 

 

Den första frågeställningen har besvarats genom att vi tydligt redogjort för hur de 

yrkesverksamma beskrivit sitt arbete utifrån de lagar och riktlinjer som skall följas. Vi har på 

ett fördjupande sätt även besvarat frågan genom att de yrkesverksamma till viss del beskrivit 

konkreta ärenden som ger läsaren en inblick i hur processen med ett barnavårdsärende kan se 

ut. Yrkesverksamma arbetar utifrån BBIC för att lyfta barns behov. Det som dock framkommer 

är att BBIC är problematiskt på så sätt att det krävs mycket fokus på föräldrarna för att kunna 

utläsa vad som är barnets behov. I och med detta försummas fokus på barnen till en viss del. 

Det går dock inte att utesluta utredning av föräldraförmågan då detta oftast är det som brister i 

förhållande till barnets bästa. De slutsatser som kan dras utifrån detta är att yrkesverksamma 

måste arbeta mer för att upprätthålla fokus på barnet. 

 

Det går att ifrågasätta huruvida de yrkesverksamma brister när det kommer till tolkningen av 

de lagar och riktlinjer som skall följas. Vidare går det även genom de analytiska glasögon vi 

valt till studien att se hur barns perspektiv kan skilja sig från det vuxnas barnperspektiv gällande 

barns delaktighet och rätt till information om sitt ärende. Det går att konstatera att 

yrkesverksamma upplever att de informerar barn så mycket det går i förhållande till situationen 

och barns mognad och ålder. Men det går även att utläsa att det är de yrkesverksamma som 

slutligen bestämmer hur mycket information som skall delges, vilket i sig kan påverka varför 

barn upplever att de inte fått tillräcklig med information. Slutsatsen är att beslutet 

yrkesverksamma tar grundas på en tolkningsfråga, det vill säga varje enskild yrkesverksam kan 

tycka olika i hur mycket information som ska delges till varje enskilt barn. Det innebär således 

att ett barn kan känna ett behov av att veta mer trots att den yrkesverksamme beslutar att barnet 

inte är tillräckligt moget.  

 

Det framkommer även att yrkesverksamma är olika tydliga gällande informationen som delges. 

Det här beroende på att yrkesverksamma ibland är rädda för att säga precis som det är på grund 

av en förutfattad mening om hur barns känslomässiga reaktion skall komma till uttryck. 
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Yrkesverksamma har även uttryckt att det är svårt att ge tillräckligt med information vid akuta 

placeringar då situationen behöver ske skyndsamt. Det innebär således att yrkesverksamma 

också behöver bli bättre på att finna tid att delge information vid akuta placeringar för att öka 

barnets trygghet. 

 

Det går att konstatera att yrkesverksamma inte är förvånade över att barn ibland inte varit 

införstådda med att en placering skall ske förrän de väl kommit till familjehemmet. Detta 

eftersom det sker ett varierande arbete kring inskolning. En del respondenter förespråkar en 

inskolning och yttrar att en inskolning vanligtvis sker medan andra respondenter uttrycker att 

ett studiebesök sker men att inskolning inte hinns med då placeringar ofta sker i akuta 

situationer. Slutsatsen vi drar är att när det väl sker en inskolning blir barn mer delaktiga och 

förberedda på vad som kommer att hända. Barn hinner i sådana situationer knyta an till 

familjehemmet och familjehemsföräldrarna. Det går även att konstatera att det självfallet är 

svårt att ha en inskolningsperiod vid akuta ärenden, men att någon förbättring måste ske för att 

barn inte ska uppleva att hen inte förstår vad som hänt och för att barn skall förstå att 

familjehemmet är platsen där hen fortsättningsvis kommer att bo.  

 

Vår andra frågeställning har besvarats genom att de yrkesverksamma i resultatet visar en 

förståelse för barns känslor, mående och behov av att vara delaktiga i sina ärenden. Resultatet 

visar på hur de yrkesverksamma resonerar kring att det exempelvis är en traumatisk händelse 

för alla barn att bli placerade i familjehem. De yrkesverksamma pekar även på en förståelse 

över att barn upplever att de inte är delaktiga.  Problem som har uppkommit är bland annat att 

barn kan känna sig som en del av ett arbete när yrkesverksamma som har hand om deras ärenden 

byts ut. Angående barns delaktighet går det även att fastställa att yrkesverksamma upplever att 

barn är delaktiga efter att ett beslut om placering har tagits. Barn får exempelvis vara med och 

ge önskemål och uttrycka vad de tycker om familjehemmet, men eftersom det råder brist på 

familjehem blir ibland den yrkesverksamme tvungen att bortse från barns önskemål. 

Yrkesverksamma tycks dock förhålla dessa problem till att det är aspekter som de inte kan 

påverka och till viss del är det så, men det går inte heller att bortse från barns känslor.  

  

Av respondenterna framgick det att barn ibland inte inser skillnaden på vad som är hens bästa 

och hens vilja och därför upplever en brist på delaktighet. Trots detta går det inte att borste från 

att barns upplevelser kan vara befogade. Vår slutsats är därmed att det är förståeligt att barn 

upplever att yrkesverksamma tar beslut över deras huvuden och att de känner sig förbisedda.  

 

Gällande den roll yrkesverksamma upplever att de har för barn är varierande beroende på 

barnets ålder och om placeringen är akut eller inte. De yrkesverksamma uttrycker även att 

relationen påverkas om det inte är samma person som arbetat med ärendet från början till slut. 

Det går att fastslå vikten av att yrkesverksamma förstår betydelsen av sig själva och vad det kan 

innebära för ett barn att det är samma person som följer med dem genom hela processen. Det 

kan vara tämligen svårt för ett barn att bygga upp en ny relation om hen upplever att den 

yrkesverksamme ofta byts ut och möjligen känner sig sviken. Vid tillfällen som dessa är det 

inte förvånande att barn känner sig som en del av ett arbete istället för en person som har känslor 

och är i behov av stöd från den person hen inledningsvis knutit an till. Detta indikerar på att det 

är av extra vikt att yrkesverksamma inte byts ut under ett ärende i enlighet med barns bästa. Det 

framkommer dock i resultatet att de yrkesverksamma är medvetna om den betydelse de kan ha 

för barn då de nämner vikten av att barn har ett emotionellt stöd samt att relationen skall stå i 

centrum. Det framkommer även att de lägger vikt vid att upprätthålla en kontakt med barn för 

att barnet skall veta att hen kan ty sig till den yrkesverksamme om hen behöver vända sig till 

någon.  
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Avslutningsvis vill vi påtala att det utifrån de yrkesverksamma perspektiv tas hänsyn till de 

rättigheter barn har och genom studien har vi belyst hur Socialtjänsten som en skyddande faktor 

i samhället fungerar. Det går dock att utifrån barns perspektiv förstå att de känner att deras 

rättigheter till viss del försummas. 

 
5.3.1 Socialpedagogiska implikationer 

De pedagogiska konsekvenser som går att utläsa i resultatet är att de yrkesverksamma inte är 

tillräckligt tydliga i kommunikationen med barn. Detta resulterar i konsekvenser som innebär 

att barn misstolkar yrkesverksammas intentioner i förhållande till den information som delgetts 

samt delaktigheten i deras ärenden. De yrkesverksamma måste bli tydligare i kommunikationen 

genom att bekräfta att de lyssnar till barns önskemål och viljor, och sedan förklara varför de tar 

de beslut som tas. De yrkesverksamma behöver även tydligt förklara för barnet varför hens 

önskan eller vilja inte har blivit uppfylld, i det fall det är så.  

 
5.3.2 Förslag på fortsatt forskning 

I denna studie framgick det att det råder stor brist på familjehem. Därmed är ett förslag till 

vidare forskning att inrikta sig på varför det råder stor brist på familjehem med forskningsfrågor 

som: Vad är anledningen till att befintliga familjehem inte vill vara familjehem längre? Och 

finns det en bidragande faktor till att familjer inte vill ställa upp och vara ett familjehem?  

 

Med tanke på att det omhändertas tusentals barn varje år är det av vikt att Socialtjänsten kan 

agera med ett skyddsnät som bland annat innebär att de finns tillgängliga familjehem för de 

barn som inte kan bo tillsammans med sin biologiska familj. Vi anser att det i Sverige idag inte 

får gå till på ett sådant sätt att Socialtjänsten får dra i alla möjliga strån för att hitta ett 

familjehem till barn som utifrån barnets bästa inte kan bo tillsammans med sin biologiska 

familj. Det är angeläget att fördjupa sig inom detta område för att i största mån kunna ta hänsyn 

till barns rättigheter i samhället. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Syftet med studien är att belysa familjehemssekreterares samt utredningspersonals 

perspektiv på barnavårdsärenden som innefattar placeringar av barn i familjehem. 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver yrkesverksamma sitt arbete med placeringar av barn i 

foster/familjehem? 

• Hur hanterar yrkesverksamma de placerade barnens känslor, mående och 

delaktighet under och efter placering? 

1. Hur arbetar du med barns placeringar i familjehem? 

- Om du tänker på ett konkret ärende som du har arbetat med, hur skulle 

du beskriva arbetsprocessen från inkommen orosanmälan till eventuell 

placering? 

- Vad grundade du ditt tillvägagångssätt på? 

- Vilka modeller eller metoder använde du dig av vid påbörjad utredning? 

(BBIC) 

 

2. Hur ser du till barnens känslor, mående och delaktighet under och efter 

en placering? 

- Vad gjorde du när beslutet kom att familjehemsplacering var aktuell? 

- Hur påbörjades flytten till familjehemmet? 

- Hur upplever du att barnets situation var då? Vad tänkte du och hur 

gjorde du? 

- Vad tror du barnet tyckte om placeringen och hur tänkte du kring det? 

- Hur tänkte du om vad som skulle vara bäst för barnet? 

- Vilken information fick barnet ta del av och i vilken omfattning? 

- Hur tycker du ovanstående fungerar? (utveckla) 

 

3.  Hur tät är kontakten med barnet efter placering? 

- Hur följde du upp placeringen? Vilka riktlinjer följdes? 

- Vad är er upplevelse om hur tät kontakten är? (dvs är den tillräcklig?) 

- Hur ser du på er själva som stöd för barnet/ vilken roll tror du att du 

spelar för barnen? 

- Hur kan du märka om det blev en bra placering eller inte? 

  

4. Har du vetskap om att barn som befinner sig i dessa sammanhang 

ibland kan känna sig förbisedda och vad tror du det kan bero på? 

- Hur kan du arbeta för att lösa detta? 

- Hur arbetar du för att få barnets röster hörda?   

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2, Missiv 

        Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

       Växjö 18-01-25 
                                             

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 

och missbruksvård” 180hp, termin sex, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. Vårt intresse rör 

hur yrkesverksamma inom socialt arbete arbetar med barnavårdsärenden. Studien 

kommer att handla om att belysa yrkesverksammas perspektiv på barnavårdsärenden 

som innefattar placeringar av barn i familjehem. 

 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket intressant 

att få ta del av för att kunna utföra vår studie.  

 

Om möjligheten finns vill vi intervjua en eller två personer på er arbetsplats som har 

erfarenhet av barnavårdsärenden som innefattar placeringar utanför det egna hemmet.  

 

Totalt kommer vi att genomföra intervjuer i tre till fem olika kommuner. Därmed stärks 

konfidentialiteten i studien. Inga jämförelser kommer att göras mellan de olika 

enheterna där studien genomförs. 

 

Intervjun beräknas att ta cirka en timme. Tid och plats bestäms av personen som har 

möjlighet att ställa upp på intervjun. Vi ser gärna att vi får spela in intervjun då det 

kommer att underlätta arbetet med vår studie samt för att minska risken för 

misstolkningar och att ord förvrängs.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som lägst har magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen, vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 

både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Om ni finner det intressant att delta i vår studie bekräfta gärna med att besvara detta 

mejl. Vidare kommer vi då att kontakta er per telefon för att bestämma vidare.  

 

Med vänlig hälsning,   

  Louise Karlsson & Denise Mansour 

   

 

Våra kontaktuppgifter: 

lk222fx@student.lnu.se , 073- xxx xx xx 

dm222fc@student.lnu.se  , 073-xxx xx xx 

 

Handledare: Marita Pekkanen , email: marita.pekkanen@lnu.se  

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Goran Basic 
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III 

Bilaga 3, Missiv etiska riktlinjer 
 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst under intervjun bestämma dig för att 

inte delta längre. Efter avslutad intervju och när vi lämnat platsen är materialet vårt och 

deltagandet kan inte längre avbrytas.  

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

 


