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Studiens syfte har varit att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänstens 

avdelning barn och unga uppfattar sammanbrott i familjehemsplaceringar, vilka faktorer 

som socialsekreterarna anser påverkar sammanbrott och hur de professionella påverkas 

av sammanbrott i familjehemsplaceringar. Ett sammanbrott inom socialtjänsten när en 

placering av någon anledning får avbrytas. 

 

De metodologiska utgångspunkter som används i studien är hermeneutisk kunskapsteori 

och det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ ansats i form av 

semistrukturerade intervjuer med sex professionella som arbetar med barn och 

ungdomar som är placerade i familjehem. Studiens teoretiska utgångspunkter är 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv och von Wrights relationella 

perspektiv. I studiens resultat tydliggörs vikten av att matcha ett barn med rätt 

familjehem för att motverka sammanbrott, flera av respondenterna redogör för en 

svårighet i detta med tanke på deras höga arbetsbelastning. Likaså hävdas av 

respondenterna att barn som är med om sammanbrott aldrig ska hållas ansvariga för det 

som hänt, då de i flera fall har en tung ryggsäck att bära. Det framgår också att ett 

sammanbrott genom professionellas upplevelser är ett misslyckande, både från 

socialtjänstens sida och men också från vuxenvärldens. En slutsats av studien är att ett 

sammanbrott kan vara en svår upplevelse för samtliga inblandade. 
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Inledning 
 

Det saknas i dagsläget nationell statistik kring hur många barn och ungdomar som är 

placerade genom socialtjänsten. En av anledningarna är att det endast finns statistik på 

de placerade barn och unga som har ett fullständigt personnummer. När det handlar om 

placeringar inom socialtjänsten finns det tre placeringsformer som oftast används i de 

fall då barnet eller ungdomen är i behov av att placeras utanför det egna hemmet, vilka 

innefattar familjehem, stödboende och hem för vård eller boende HVB (Sveriges 

kommuner och landsting, 2019). Detta medför att ansvaret för dessa barn ligger i 

samhällets vård. Enligt Skoog (2013) innefattar samhällets vård den kommunala 

socialtjänsten. Till samhällets vård räknas utöver socialtjänsten även skola, hälso-och 

sjukvård samt tandläkare och samtliga dessa bär ett gemensamt ansvar för att de 

placerade barnen ska få sina behov tillgodosedda (Socialstyrelsen, 2012). Det framgår 

av 6 kap. 2§ föräldrabalken att det är föräldrarna, eller vårdnadshavaren som bär 

ansvaret för att ett barn får sina behov tillgodosedda, genom att barnet får adekvat 

möjlighet till utveckling och tillfredsställande försörjning. I de fall där dessa behov inte 

kan tillgodoses av föräldrar eller vårdnadshavare bär socialtjänsten ett övergripande 

ansvar. Socialtjänsten har i dessa sammanhang ett ansvar som innebär att socialtjänsten 

tar på sig rollen som ställföreträdande förälder för barnet. Genom socialtjänstens 

agerande kan det slutligen resultera i att barnet är i behov av att placeras utanför det 

egna hemmet (Khoo & Skoog, 2014).  

 

Den placeringsform som socialtjänsten i stor utsträckning använder sig av när det gäller 

placeringar av barn och unga är familjehemsplaceringar. Ett familjehem är ett hem som 

på uppdrag av socialnämnden tar emot barn och unga som är i behov av placering 

utanför det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2012). Vinnerljung m.fl. (2014) redogör för 

att det i var fjärde familjehemsplacering sker något som gör att placeringen är i behov 

av att avbrytas. När en placering avbrutits i förtid kallas detta inom socialtjänsten för ett 

sammanbrott. 

 
Termen sammanbrott avser oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar, det vill säga 

placeringar som avslutas på ett sådant sätt och/eller vid en sådan tidpunkt att det är 

uppenbart att detta inte var vad socialtjänsten planerat. (Socialstyrelsen 2012, s 7) 
  

Socialstyrelsen (2012) redogör för att det finns faktorer som visat på ökade risker i 

samband med ett sammanbrott. Dessa är dels beroende på om barnet har någon form av 

beteendeproblematik, barnets ålder, eller om barnet tidigare varit med om sammanbrott 

och om familjehemmet har egna barn i nära ålder till det placerade barnet. Dock är 

dessa faktorer inte de enda kända orsakerna, ett sammanbrott kan även uppkomma till 

följd av att socialtjänsten, familjehemsföräldrarna eller barnets vårdnadshavare väljer att 

avbryta placeringen. Forskning pekar på att barn som varit med om sammanbrott i sina 

placeringar ser det som en negativ upplevelse, och att det är något som kan komma att 

ha påverkan även upp i vuxen ålder (ibid.). Likaså påvisas att placerade barn oftare 

uppvisar bristfälliga prestationer i skolan genom låga betyg, något som kan genomsyra 

skolgången även upp i vuxen ålder. Detta kan utläsas genom att placerade barn har 

hälften så stor chans att senare genomföra en högskoleutbildning (Socialstyrelsen, 

2013). Anledningarna till detta är omtalat, och flera av förklaringsmodellerna mynnar ut 

i att barnen haft en instabil uppväxt som präglats av återkommande byten av familjehem 

och skolor. Att barnen påverkas negativt är något som Socialstyrelsen (2012) redogör 

för. Men hur de professionella i detta sammanhang påverkas och deras upplevelser av 

sammanbrott i familjehemsplaceringar är något som vi anser att det saknades 
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redogörelse för. Därav har vi valt att belysa sammanbrott ur de professionellas 

perspektiv genom att beskriva deras upplevelser och erfarenheter. 

 

Inom det sociala arbetet handlar mycket om att bygga relationer, relationsskapandet går 

även hand i hand med att skapa tillit. Flera barn har enligt Sjögren (2018) beskrivit att 

relationen till deras socialsekreterare varit av stor vikt i samband med placeringar. Till 

det socialpedagogiska fältet kan därför en koppling göras då det handlar om att skapa 

hållbara och varaktiga relationer till sina klienter, och i goda möten skapas också skäl 

hos klienten att genomföra en förändring. Genom goda relationer skapas också 

förutsättningar för den professionella att bli delaktig i klientens liv och därmed få en 

ökad förståelse för dennes situation (Cederlund & Berglund, 2014).  

 

Bakgrund 
I nedanstående text beskrivs begreppet familjehem och innebörden av detta, därefter 

följer en redogörelse av sammanbrott, styrdokument inom socialtjänsten och 

avslutningsvis beskrivs vikten av att rekrytera familjehem.   

 

För att ge barn och ungdomar en trygg och säker miljö att växa upp i använder 

socialtjänsten sig ofta av familjehemsplaceringar i de fall där barnets föräldrar eller 

vårdnadshavare inte kan tillgodose detta. Vården i familjehemmet ska kunna svara upp 

för att barnet eller ungdomen får den hjälp och det stöd som den unge är i behov av 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 
Med familjehem avses, enligt 3 kap. 2 § SoF, ett enskilt hem som på uppdrag av 

socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och 

omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt (Socialstyrelsen 2012, s 25) 
 

Vinnerljung m.fl. (2014) redogör för att det generellt sker ett sammanbrott i var fjärde 

familjehemsplacering. Ett sammanbrott bör ses som en komplicerad process och kan 

därför inte utläsas eller förstås genom enstaka företeelser. I flera fall där placeringen är i 

behov att avbrytas har den kantats av faktorer och händelser över tid som lett till 

placeringens uppbrott. En annan viktig del att ta i beaktning är att sammanbrottet kan 

ses som en negativ process för samtliga inblandade, och specifik negativ påverkan har 

den på barnen (Vinnerljung m.fl, 2001).  

 
Många har menat på att sammanbrotten är dygnsvårdens - framför allt 

fosterbarnsvårdens - förbannelse och roten till de skador man ofta funnit hos barn som 

vuxit upp i vårdsystemet. (Vinnerljung m.fl, 2001, s 18)  
 

Socialtjänstens åtgärder för att minska sammanbrott 

Enligt Vinnerljung m.fl. (2001) visar studier både i Sverige och internationellt att 

sammanbrott är en viktig aspekt att få kunskap om specifikt för beslutsfattare och 

praktiker som arbetar med barn och unga. Vinnerljung m.fl. hävdar också att den så 

kallade baskunskap som bör finnas i dessa sammanhang saknas i Sverige.  

  

Att det sker sammanbrott i familjehemsplaceringar är något som flertalet 

socialsekreterare har fått, och får vara med om under sina yrkesverksamma år. 

Anledningarna till uppbrottet kan bero på att barn inte får, vill eller kan vara kvar i 

placeringen. Ur socialtjänstens perspektiv kan det också handla om att vården i 

familjehemmet inte uppnått sitt syfte och därför väljer socialsekreterarna att avsluta 

placeringen. Flera socialsekreterare vittnar om att denna processen visar sig genom att 
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de står handfallna inför det inträffade eller att känslor uppkommer i form av maktlöshet 

(Vinnerljung m.fl, 2001). Under senare år har rekryteringen av familjehem utökats och 

medfört stora förändringar i rekryteringsprocessen. Med rekryteringsprocess menas den 

process som genomförs i samband med rekrytering av nya familjehem. Förändringar 

som genomförts är att familjehemsföräldrarna på senare tid har högre krav och 

förväntningar på sig som behöver uppfyllas för att bli aktuella för uppdraget. 

Socialtjänsten menar att dessa stärkta krav vidtagits för att minska risken för 

uppkomsten av sammanbrott. En annan åtgärd som vidtagits är släktingplaceringar, då 

denna placeringsform har visat sig minska riskerna för sammanbrott. 

Släktingplaceringar innebär att barnet om det av någon anledning inte kan bo hemma 

kan placeras hos någon av sina släktingar, om socialtjänsten anser det lämpligt 

(Vinnerljung m.fl, 2001). Rekommendationer för släktingplaceringar finns i 

socialtjänstlagen enligt 6 kap. 5 § SoL då det framkommer att socialtjänsten ska arbeta 

för att undersöka om någon i barnets närhet kan ta emot barnet för vård utanför det egna 

hemmet.  

 

Styrdokument 

När det handlar om bedömning och utredning inom det sociala arbetet ska detta grunda 

sig i att barnets bästa tas i beaktning. Likaså ska insatserna som genomförs göras i 

samförstånd med barnet eller barnets vårdnadshavare och dessa ska genomsyras av 

respekt för den unges integritet och människovärde (Lag 1990:52). Vilket också framgår 

i 1 kap. 2 § andra stycket SoL där det tydliggörs att barnets bästa ska vara avgörande för 

val av vård och behandlingsinsatser (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Ett barns bästa grundar sig ofta i vad vuxna anser är det bästa, vilket påvisats skilja sig 

från vad barnet själv anser. För att socialtjänsten ska kunna göra sin bedömning ska 

barnet ges möjlighet att redogöra för sin situation, däremot bör barnets ålder och 

mognad tas i beaktning (Socialstyrelsen, 2012). Därefter behöver en sammanvägning 

göras genom både ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Ett objektivt perspektiv 

innebär att en beslutsfattare genom beprövad erfarenhet och forskning bedömer vad som 

är ett barns bästa. Med ett subjektivt perspektiv menas att barnet själv får möjlighet att 

uttrycka vad som är det bästa (Socialstyrelsen, 2015).  

 

För att socialtjänsten ska ges möjlighet att utreda ett barns utvecklingsmässiga behov 

finns det ett dokumentationssystem kallat BBIC, vilket är en förkortning av Barns 

Behov I Centrum och som används vid utredning och kartläggning (Andersson, 

2015).  BBIC utgår ifrån sju behovsområden bestående av hälsa, utbildning, känslo-och 

beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande 

och till sist barnets förmåga att klara sig själv och sin omvårdnad (Socialstyrelsen, 

2012). I Sverige är BBIC utformat med hjälp av utvecklingsekologin och har genom sin 

teoretiska ram bidragit till att få barn mer delaktiga, framförallt tydliggörs familjens och 

miljöns betydelse när det gäller utredning och uppföljning. Teorin har kommit att bli allt 

vanligare inom det sociala arbetet då den riktar sig till att skapa förståelse för sociala 

problem och kan därför med fördel användas inom det sociala barnavårdsarbetet 

(Andersson, 2015). Genom teorin skapas också möjligheter för socialsekreterarna att 

bedöma vilka risk-och skyddsfaktorer som finns runt omkring ett barn. Riskfaktorer 

innebär vissa omständigheter som kunnat identifieras i samband med att barnet på grund 

av dessa riskerar att fara illa. Skyddsfaktorer är faktorer med motsatt effekt då dessa 

istället ska minska risken för att barnet kan komma att fara illa (Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd, 2018). För att tydliggöra detta innebär de båda 

faktorerna ökade respektive minskade risker för ett socialt problem (Sundell, 2008).  



  
 

 4 

 
Även om riskfaktorer förekommer är det ofta utan förekomst av problem, liksom att 

skyddsfaktorer inte är någon garanti mot problem. Problem förekommer också där det 

inte finns riskfaktorer (Sundell 2008, s 95). 
 

Risk-och skyddsfaktorerna kan i sin tur med fördel kopplas till de fyra analysnivåer som 

företräder det utvecklingsekologiska perspektivet där det tydliggörs att barn har en 

förmåga att anpassa sig efter svåra omständigheter, vilket påverkas av miljön som 

barnet befinner sig i. Huruvida barnet kommer att påverkas av negativa omständigheter 

eller inte beror på barnets karaktär och det samspel som finns mellan barnet och 

omgivningen (MFOF, 2018). Väger barnets riskfaktorer tyngre än skyddsfaktorerna kan 

det bli aktuellt att barnet placeras utanför det egna hemmet.  

 

Socialtjänstens arbete grundar sig också på lagstiftningar däribland socialtjänstlagen 

(SoL). Denna lag utgår från att det finns ett samtycke från både barnet och/eller barnets 

vårdnadshavare. Utöver socialtjänstlagen finns också en tvångslag i de fall då det saknas 

samtycke och den har möjlighet att verka mot barnets och/eller föräldrarnas vilja, Lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skoog (2012) tydliggör att 

lagarna inte beror på olika allvarlighetsgrader, utan handlar om huruvida det finns ett 

samtycke från barnet om barnet är över 15 år, och/eller från vårdnadshavarna. 

 

När det gäller familjehemsplaceringar krävs det till en början att familjehemsföräldrarna 

genomgår en utredning för att avgöra om de anses lämpliga att vara familjehem. Flera 

kommuner i Sverige använder sig därför av den så kallade Kälvestensmetoden för att 

genomföra denna utredning. Metoden består i grunden av den psykodynamiska teorin 

och har som syfte att genom halvstrukturerade intervjuer få djupare förståelse för hur 

familjens dynamik ser ut. Utefter svaren som uppges av det tilltänkta familjehemmet 

görs en bedömning för att avgöra om dessa anses lämpliga att vara familjehem. 

Frågeformuläret innehåller omkring 150 frågor som ställs av två intervjuare (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017). Själva intervjun analyseras 

avslutningsvis av en utomstående certifierad analysperson som ska ha goda kunskaper 

inom både affekt, anknytnings-, och mentaliseringsteori (Nya Kälvestenmetoden, 2019). 

  

Flera socialsekreterare och socialarbetare runt om i Sverige använder en metod för att 

mäta placerade barns känsla av sammanhang, vilket kallas barnsam. Metoden är 

framtagen och används som app för att ge socialsekreterarna möjlighet att samtala med 

barnen. Genom metoden får socialsekreteraren kunskap om barnets känsla av 

sammanhang, trygghet och anknytning vilket genererar i att barnet får rätt stöd och hjälp 

på en individuell nivå. Den information som framkommer genom samtalet kan sedan 

användas för att göra uppföljningar av genomförandeplaner eller annan relevant 

dokumentation. Själva formuläret är uppdelat i två kategorier beroende på barnets ålder. 

För mindre barn används ett formulär där frågorna besvaras med glada alternativt ledsna 

gubbar, för ungdomarna används ett formulär där svarsalternativen besvaras med siffror 

mellan ett till sju (Barnsam, 2019). 
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Begreppsdefinitioner 
För att förtydliga några av de begrepp som återkommande används i studien kommer 

dessa att förklaras här nedan: 

 

Sammanbrott: När en placering av någon anledning är i behov av att avslutas och det 

sker på ett sådant sätt, eller vid en sådan tidpunkt att det finns tydliga bevis för att detta 

inte varit socialtjänstens planering från början (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Placering: Om ett barn eller ungdom av olika anledningar inte kan bo hos sina 

biologiska föräldrar eller vårdnadshavare kan det finnas behov av att barnet placeras 

utanför det egna hemmet.  

 

Familjehem: Ett hem som har fått ett uppdrag från socialnämnden att ta emot ett barn 

eller ungdom för vård och fostran där verksamheten i sig inte bedrivs yrkesmässigt 

(Socialstyrelsen, 2012) 

 

Biologiskt nätverk: Det placerade barnets biologiska familj och släkt.  

 

Socialsekreterare: En professionell som arbetar inom socialtjänsten och som i de flesta 

fall har en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.   Personerna arbetar oftast 

under socialtjänstlagen. 

 

Barnhandläggare: En professionell som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten 

och som i de flesta fall har en socionomexamen. 

 

Familjehemshandläggare: En professionell som oftast arbetar med fokus på 

familjehemmen, i vissa fall arbetar de också med att rekrytera och utreda familjehem.  

 

Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogörs faktorer som enligt forskning kan påverka placeringen i den 

utsträckning att det finns risk för att det sker ett sammanbrott. Därefter beskrivs 

relationens betydelse mellan barnet och socialsekreteraren i samband med ett 

sammanbrott.  

 

Påverkande faktorer för sammanbrott 

Det finns faktorer som visat sig ha ökade respektive minskade risker för att en placering 

får avbrytas, en kombination av flera negativa faktorer medför ökade risker. 

Sammanbrott är inte enbart ett förekommande fenomen i Sverige utan kan även ses i 

övriga västvärlden då familjehemsplaceringar i 20-40 procent av fallen avslutas i ett 

sammanbrott (Khoo & Skoog, 2014).  

 
Beteendeproblematik 

Barn med beteendeproblematik är den faktor som återkommande diskuteras och som 

anses vara det som mest påverkar att placeringar avbryts (Skoog, 2012). Barn som har 

denna problematik kan delas in i två kategorier, den ena är barn som redan innan 

sammanbrottet har en beteendeproblematik, den andra är barn som på grund av 

uppbrottet utvecklar beteende-och relationella problem (Vinnerljung m.fl, 2014 ). Att se 

barns beteende som en riskfaktor medför vissa svårigheter enligt Skoog (2012). 

Författaren hävdar att det utåtagerande beteendet är en reaktion som uppstår till följd av 
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att vården varit instabil. En annan redogörelse som nämns är att barnen känner förlust 

av relationen till deras biologiska familj i kombination med ovisshet om vad de har att 

vänta i det nya hemmet. Något som också framkommer är att barnen använder sig av 

utåtagerande för att göra sina röster hörda och på så sätt markera att något i vården är 

fel. Flera familjehemsföräldrar vittnar om att våldsbenägenheten hos barnen har haft en 

stor inverkan på den övriga familjen vilket kan vara en förklaring till sammanbrottets 

uppkomst (Khoo & Skoog, 2014).  

 
Ålder 

Ålder är en faktor som kan påverka placeringen vilket flera forskare är rörande överens 

om då det finns belägg för detta i flera studier (Rostill-Brookes m.fl, 2011, Vinnerljung, 

m.fl, 2014, Skoog, 2013). Däremot skiljer sig motiveringarna om varför åldern kan ha 

en så pass stor påverkan. Att åldern kan ses som en riskfaktor menar Rostill-Brookes 

m.fl. (2011) beror på att barn som under tonåren placeras i familjehem kan komma att 

uppleva ett relationellt trauma. Ett relationellt trauma innebär att barnet får svårigheter 

med att skapa nya och betydelsefulla relationer då traumat har en negativ påverkan. En 

annan förklaring är att yngre barn rent adekvat inte har samma möjlighet att kunna 

påverka sin placering. Äldre barn har en annan förmåga att kunna uttrycka sig och visa 

sitt missnöje, alternativt att de väljer att avvika eller rymma från placeringen (Skoog, 

2013). Enligt socialtjänstlagen har barn som fyllt 15 år rent juridiskt en annan rättighet 

och därmed ökad möjlighet att göra sin röst hörd. 

 
Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna 

lag. Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det 

(11 kap. 10 § första och andra styckena SoL).  (Socialstyrelsen 2012, s 125)  

  
Biologiska föräldrar 

Det föreligger oklarheter kring huruvida ett placerat barn påverkas av kontakten med 

sina biologiska föräldrar i samband med sammanbrott. Andersson (2007) motiverar 

detta med att det saknas tillräckligt med dokumentation för att kunna göra en sådan 

bedömning. En sak som författaren däremot tydliggör är att placerade barn har behov av 

fortsatt kontakt med sina föräldrar. En skillnad i detta sammanhang råder mellan 

Sverige och Anglo-amerikanska länder, då de sistnämnda lägger stor vikt vid att barnet 

ska ges möjlighet till fortsatt kontakt med sina föräldrar. En av anledningarna är att barn 

trots placering påverkas av sina föräldrar då dessa tar upp stor plats i barnens 

medvetande. Barnen fylls återkommande med tankar och funderingar kring om 

föräldrarna saknar barnet, och hur föräldrarna ska klara sig utan barnet och dess 

närvaro. Likaså kan kontakten till föräldrarna vara av betydelse då barnen i annat fall 

kan få känslor av att de blivit övergivna och själva tar på sig skulden för placeringen.  

 

Rostill-Brookes m.fl. (2011) menar att barn som är placerade i större utsträckning 

uppnår goda resultat i vården om de inte har kontakt med sina biologiska föräldrar. 

Vinnerljung m.fl. (2014) förklarar i flera fall att de placerade barnens kontakt med den 

biologiska familjen minskar över tid och att det resulterar i att barnet efter avslutad 

placering inte längre har kontakt med den biologiska familjen.  

 
Återkommande placeringar 

Barn som tidigare varit med om placeringar som avbrutits löper en ökad risk för att även 

vid senare placeringar vara med om liknande processer (Vinnerljung m.fl, 2014). Skoog 

(2013) hävdar att barn som återkommande är med om sammanbrott kan komma att ta 

skada av detta genom att utveckla både beteendemässiga och relationella problem. 
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Dessa problem menar författaren uppkommer som konsekvens av att barnet varit med 

om återkommande placeringsuppbrott. Det hela kan ta sig i uttryck genom att barnen i 

vuxen ålder kan få problem med att skapa relationer. Det medför också att barnen får 

svårt med tillit och att kunna upprätthålla långvariga relationer. Van Santen (2013) 

redogör för att barn som tidigare bott på institution löper en ökad risk för sammanbrott 

genom att familjehemsföräldrarna väljer att avbryta placeringen. Van Santen (2013) 

bekräftar också att barn som återkommande varit med om sammanbrott löper en ökad 

risk för en så kallad “placerings-karriär”, vilket kan ses som en konsekvens av frekventa 

omplaceringar. Därav tydliggörs vikten av att familjehemsföräldrar som tar emot barn 

som tidigare varit placerade får utökat stöd och stöttning under placeringstiden.  

 
Familjehemmet/Familjehemsföräldrarna 

Familjehemsföräldrarna och familjehemmet ses som faktorer som kan komma att 

påverka placeringen både i positiv och negativ bemärkelse. En positiv faktor är om det 

finns en god relation mellan det placerade barnet och familjehemsföräldrarna, men vid 

motsatt relation ses den istället som negativ. En annan påverkande faktor är om det 

finns tydliga brister i familjehemmet i form av bristande nätverk, avsaknad av 

pedagogisk förmåga, eller om familjehemsföräldrarna brister i sin föräldrakompetens. 

Har familjehemmet egna biologiska barn i nära anslutning till det placerade barnet, eller 

andra placerade barn kan det också komma att påverka placeringen negativt (Van 

Santen, 2013 & Skoog, 2013). En förklaring till detta kan vara att de biologiska barnen 

kan komma att känna sig exkluderade, eftersom de kan uppleva att de behöver “dela” 

sina föräldrars tid med andra (Rostill-Brookes m.fl, 2011).  

 

Familjehemsföräldrarnas anledningar till deras initierande av sammanbrottet kan bero 

på att de upplevt att de inte kunnat tillgodose det placerade barnets beteende eller 

behov. Utöver detta menar familjehemsföräldrarna att de ständigt känt sig stressade över 

att upprätthålla kontakt med barnets biologiska föräldrar och socialtjänsten. Men också 

på grund av att det ställs höga krav på deras föräldraförmåga, samtidigt som de ska 

kunna ta till sig det placerade barnet, och upprätthålla och erbjuda ett omsorgsfullt hem 

(Khoo & Skoog, 2014). 

 

Vidare påtalas systemfel som en faktor som enligt deras utsagor påverkar 

sammanbrottet. Med systemfel menas att familjehemsföräldrarna inte fått tillräcklig, 

eller relevant information från socialtjänsten om det placerade barnet. Likaså uttrycks en 

avsaknad av hjälp och stöttning i den omfattning som varit önskvärd. En konsekvens av 

ovanstående nämnda faktorer har i flera fall resulterat i att föräldrarna drabbats av 

utmattning, vilket till slut eskalerat och bidragit till att de valt att avbryta placeringen 

(Rostill-Brookes m.fl, 2011). En annan negativ påverkan som kan uppkomma efter en 

avbruten placering är att familjehemsföräldrarna börjar tvivla på sin egen kapacitet och 

tappar motivationen för att fortsätta vara familjehem (Van Santen, 2013). 

 
Socialtjänsten som påverkande faktor 

Enligt familjehemsföräldrarnas finns det faktorer som går att koppla till socialtjänsten. 

Däribland tydliggörs att matchningen som socialtjänsten ska göra gällande barnet och 

familjehemmet inte fungerat på de sätt som varit önskvärt. Vilket tar sig uttryck i att 

familjehemmet på grund av den bristfälliga informationen inte kan erbjuda det stöd eller 

den hjälp som barnet är i behov av (Van Santen, 2013). En annan faktor som påverkat är 

om det saknats kontinuerlig kontakt med ansvarig socialsekreterare, eller om barnet vid 

flera tillfällen behövt byta socialsekreterare (Skoog, 2012). Welander m.fl. (2017) 

redogör för att situationen inom den svenska socialtjänsten präglas av ett högt ohälsotal, 
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svåra arbetsvillkor och flera fall av stressrelaterad ohälsa. Detta i sin tur kan påverka 

socialsekreterarna i den bemärkelse att de har svårt att utföra sina arbetsuppgifter och 

uppnå kraven för ett kvalitativt arbete. Enligt en studie som genomförts av 

arbetsmiljöverket (2015a) framkom att över 65 procent av de kvinnliga 

socialsekreterarna fått negativa konsekvenser från jobbet på grund av för lite 

återhämtning. En anledning till detta var att de haft svårt att släppa jobbet under sin 

fritid. Vidare hävdar Welander m.fl. (2017) att mer än hälften av kvinnorna har gått till 

arbetet upprepade gånger trots att de egentligen borde stannat hemma på grund av deras 

hälsotillstånd.  

 
Relationens påverkan 

Relationen mellan den professionella och klienten inom det sociala arbetet kan liknas 

vid en asymmetrisk relation. En av anledningarna till denna relationsform är att 

socialtjänsten är en myndighetsorganisation som i sina utredningar använder sig av 

myndighetsutövning. Den asymmetriska relationen kan även förklaras genom att 

socialnämnden har det övergripande och rättsliga ansvaret gällande barns vårdbehov, 

vilket föräldrarna bör förhålla sig till för att undvika ett tvångsomhändertagande av 

barnen. Omhändertagandet eller placering ska alltid genomföras med beaktning av 

barnets bästa (Friis, 2005). Människobehandlande yrken förklarar Falkenström och 

Hjärpe (2017) handlar om att lära sig styra och behärska sina känslor utifrån vad 

organisationen kräver. Arbetet som socialsekreterare handlar om känsloarbete och 

arbetsuppgifterna syftar till att bibehålla, förändra eller förbättra livskvalitén för 

personer som de möter. En annan del i arbetet handlar om att kunna anpassa sina egna 

känslor, vilket kan liknas vid att upprätthålla en viss känsla utefter vad situationen 

kräver, oavsett om det inte stämmer överens med den personliga känslan (Falkenström 

& Hjärpe, 2017). 

 

Teoretiskt perspektiv 
I nedanstående text redogörs för Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt von 

Wrights relationella perspektiv.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt består av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

perspektiv och von Wrights relationella perspektiv. Studien redogör för sammanbrott i 

familjehemsplaceringar genom att beskriva socialsekreterarnas upplevelser av 

sammanbrott, vilka faktorer som enligt socialsekreterarna har påverkan på sammanbrott 

och hur de påverkas av sammanbrott i familjehemsplaceringar. Inom det 

utvecklingsekologiska perspektivet sker en individs utveckling genom samspel med den 

omkringliggande miljön som delats in i fyra analysnivåer (Andersson, 2015). Inom det 

relationella perspektivet ligger fokus på det som händer i relationen mellan två subjekt 

(von Wright, 2000). 

 

Utvecklingsekologi      
Utvecklingsekologin är den teori som beskriver mänsklig utveckling och som skapades 

av en amerikansk forskare vid namn Urie Bronfenbrenner. Teorin uppkom som en 

reaktion på den tidigare utvecklingspsykologin, då den enbart studerades med fokus på 

den enskilda individen. Bronfenbrenner ville genom utvecklingsekologin hävda att 

utveckling sker i samspel, och genom interaktion med omgivande faktorer i relation till 

ett antal sociala system. Bronfenbrenner har i stor utsträckning fokuserat på barn, men 

menar på att utveckling är en livslång process och därför kan teorin även användas på 

vuxna (Andersson, 2015). Trauman som uppstår under barndomen kan enligt denna 
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modell komma att påverka barnet senare i livet genom den fortsatta utvecklingen. Men 

med detta menar Bronfenbrenner att det trots allt finns möjligheter att rätta till problem 

som uppkommit på grund av tidigare brister i utvecklingen (Johansson, 2012). 

Bronfenbrenner väljer att likna sin teori vid en rysk docka och förtydligar detta genom 

att redogöra för att dockan kan plockas isär för att slutligen nå den innersta kärnan. 

Teorin är i grunden hämtad från en evolutionsteoretisk ansats och har kompletterats med 

hjälp av en utvecklad systemteori. (Johansson, 2012). 

 
Mänsklig utveckling är den process varigenom den växande personen erhåller mer 

omfattande, differentierad och giltig uppfattning om den ekologiska omgivningen, och 

blir motiverad och kapabel att delta i aktiviteter som uppvisar egenskaperna hos, 

upprätthåller och omstrukturerar den miljön på nivåer av liknande eller större 

komplexitet till form och innehåll. (Johansson 2012, s 43) 
  

Bronfenbrenner använder en modell där fyra analysnivåer står i centrum. 

Analysnivåerna är inte gjorda för att följa någon hierarkisk ordning utan ska ses genom 

att de omsluter varandra. För att tydliggöra detta gjorde Bengt-Erik Andersson en 

tolkning av modellen där koncentriska cirklar omslöt varandra. Cirklarna består av de 

fyra analysnivåerna mikro, meso, exo-och makro. I mitten av cirklarna befinner sig 

barnet som med sina egenskaper omgärdas av bland annat familjen, vilken återfinns i 

mikronivån (Andersson, 2015). 

 

Mikronivå 

Denna nivå befinner sig i närmast barnet och barnets närmiljöer, hit hör interaktionen 

som sker mellan barnet och närmiljön, vilka kan kopplas till bland annat barnets familj 

(Andersson, 2015). Allteftersom tiden går och barnet blir äldre kommer ett samspel med 

andra miljöer att få påverkan på barnet däribland förskola, skola och vänner 

(Socialstyrelsen, 2015). Det är även på denna nivå som utvecklingen äger rum, men för 

att kunna skapa en bredare bild av denna utveckling menar Bronfenbrenner att det krävs 

ett större sammanhang och därför behöver horisonten vidgas. När barnet utvecklas i sin 

närmiljö är detta beroende av nästa nivå den så kallade mesonivån som innefattar de 

institutionella miljöer som barnet befinner sig i (Johansson, 2012).  

 

Mesonivå 

I denna nivå ligger fokus på den interaktion som sker mellan de olika närmiljöer som 

ovan nämnts. Denna interaktion är en viktig del för barnet och ses som väldigt 

betydelsefull. Här sker även interaktion med andra förhållanden som kan ses i nästa nivå 

(Andersson, 2015).  

 

Exonivå 

Hit hör bland annat föräldrarnas arbetsplatser, skolans-eller förskolans organisation, 

lokal politik och andra resurser som har påverkan på barnet och dess 

utvecklingsmöjligheter. Dessa miljöer i sig är inte något som barnet är en del av, men de 

kan ändå komma att påverka barnet. Vilket kan utläsas genom huruvida föräldrarna trivs 

på sin arbetsplats, eller vilka arbetstider föräldrarna har och vilken påverkan dessa har 

på barnet (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Makronivå 

Samtliga tidigare nämnda analysnivåer har ett samspel med samhällsvärderingar och 

normer som finns på en nationell nivå. Vilken innefattar makronivån (Andersson, 

2015). 
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Relationellt perspektiv 
Inom det relationella perspektivet är utgångspunkten att varje människa betraktas 

genom relationen med andra. Von Wright utvecklade detta synsätt genom att fokusera 

på vad det är som händer i relationen mellan två så kallade subjekt och att det är i dessa 

möten med andra som människan blir till. Varje individ inom perspektivet ses som 

intersubjektiv och konstituerad. För att kunna skapa förståelse för en annan individ 

krävs att information kan inhämtas genom språkliga handlingar, för att där och då få 

förståelse vem den andre är. Vilken kan förklaras genom den professionella relationen 

inom det sociala arbetet. Den professionella relationen kan i detta fall beskrivas som 

relationen mellan socialsekreterare och klient (von Wright, 2000). 

 

En individs personlighet skapas genom hur denne uppfattar sig själv utifrån sin 

omgivning, vilket kan förklaras med att personligheten skapas som en konsekvens av 

bemötandet som uppkommer i mellanmänskliga möten. Anledningen till det menar von 

Wright (2000) är för att en individs existens endast kan finnas genom andras. 

Subjektiviteten inom detta perspektiv riktar sig till handlingar som uppkommer genom 

relation med andra och fokuserar inte på en individs personliga egenskaper. Svårigheten 

i det relationella perspektivet är att det aldrig fullt ut går att bestämma vem en människa 

är, då det skiljer sig beroende på vilken kontext personen befinner sig i. Något som 

utmärker sig i perspektivet är den dubbelsidighet som tydliggörs. Vilket med fördel kan 

kopplas till att den professionella i sitt arbete behöver ha förståelse för den dubbla 

funktion som uppkommer genom den professionella relationen. Den professionella ska 

dels kunna förmedla hjälp, samtidigt som relationen präglas av en ojämn 

maktfördelning. Denna typ av relation skiljer sig i flera avseende från relationer som 

uppkommer i det vardagliga och medför andra krav när det gäller både förhållningssätt 

och beteende hos båda parterna. Inom det sociala arbetet är flera av utövarna medvetna 

om detta och den sammanvägning av makt och hjälp som krävs, vilket bidrar till att den 

professionella i sin maktposition kan tillhandahålla denna på ett etiskt försvarbart och 

medmänskligt sätt (Skau, 2018). 

 

Inom det sociala arbetet är de två aspekterna makt och hjälp ständigt närvarande och 

omsluter i samtliga fall varandra, däremot varierar intensiteten i de båda beroende på 

situation. När ett barn är i behov av placering mot sin eller föräldrarnas vilja kan det 

kopplas till aspekten makt, söker däremot föräldrarna själva hjälp och stöd ses hjälp 

aspekten som den dominerande. Likaså kan dessa kopplingar göras mellan 

socialsekreterare och barnet då de båda aspekterna finns. Å ena sidan ska 

socialsekreterarna se till och säkra upp så att barnet får sina behov tillgodosedda 

gällande omsorg och hjälp. Å andra sidan ses relationen som hierarkisk då barnet 

befinner sig i en relation där barnet har den maktlösa rollen. Relationen i detta 

sammanhang behöver däremot se ut på detta sätt för att socialsekreteraren ska kunna se 

till att barnet får det skydd och den omsorg som barnet är i behov av (Skau, 2018).  

 
Man kan inte undvika att bli berörd i en situation som denna, och det ska man inte heller. 

Här kommer maktperspektivet in med full kraft. Här stod vi och bestämde att barnen inte 

skulle bo med sin mamma, vi bestämde var de skulle placeras och eftersom deras 

mamma inte klarade av att förändra sin situation kommer vi återigen bli tvungna att 

bestämma var de ska bo under en ännu längre tid. Det är tufft att tänka att man sitter där 

och ska bestämma var två små barn ska tillbringa delar av eller resten av sin uppväxt. 

Samtidigt är det viktigt att tänka på att man gör det för barnens bästa. (Skau 2018, s 57) 
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En av de viktigaste egenskaperna som återkommande nämnts i samband med 

professionella inom det sociala arbetet är att kunna förmedla engagemang och flera 

klienter har även belyst vikten av att ha en socialsekreterare som “bryr sig” (Cederlund 

& Berglund, 2014). Grunden till allt relationsbyggande handlar om tillit, vilket i sig inte 

är en självklarhet och speciellt inte när det handlar om relationen mellan den 

professionella och klienten. Tilliten byggs upp genom att socialsekreteraren i olika 

situationer försöker förstå barnet utifrån barnets perspektiv och inte enbart sitt eget 

(Skau, 2018). Genom att använda BBIC som utgångspunkt inom det sociala arbetet 

framgår det att barnet ska ges möjlighet till delaktighet (Andersson, 2015). Vikten i 

arbetet ligger också i att klienten ska kunna ha en god relation till sin socialsekreterare 

(Skoog, 2012), som också får medhåll från Sjögren (2018) som tydliggör att flera barn 

uttryckt önskan om att ha en god relation till sin socialsekreterare. Likaså har flera 

socialsekreterare poängterat vikten av en god relation för att möjliggöra ett fortsatt bra 

arbete. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter och upplevelser av 

sammanbrott i familjehemsplaceringar, vilka faktorer som enligt socialsekreterarna kan 

påverka sammanbrott och hur socialsekreteraren påverkas av sammanbrott. Utifrån 

syftet har vi avgränsat området till tre frågeställningar. 

 

• Hur uppfattar socialsekreterare sammanbrott i familjehemsplaceringar? 

• Vilka faktorer påverkar enligt socialsekreterarna risken för sammanbrott? 

• Hur påverkas de professionella av sammanbrott i familjehemsplaceringar?  
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Metod 
I följande avsnitt redogörs de metodologiska utgångspunkterna som använts för 

inhämtandet av det material som varit relevant med tanke på studiens syfte och 

frågeställningar. En beskrivning ges av den hermeneutiska kunskapsteorin, följt av en 

redogörelse av en kvalitativ ansats. Vidare diskuteras kvalitetskriterier och hur vi gått 

tillväga för att förhålla oss till dem.   

 

Metodologiska utgångspunkter 

 
Hermeneutik 

Hermeneutik är ett annat begrepp för tolkningslära, och sägs vara positivismens 

motsats. Genom denna kunskapsteori vill forskaren med hjälp av sina sinnen, samt logik 

och empati tolka, värdera och skapa förståelse för ett forskningsproblem. Tolkningen 

studeras vanligen genom text och är en central del inom den hermeneutiska 

kunskapsteorin (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom hermeneutiken används ofta en 

kvalitativ ansats, då forskaren i sin roll vill uppträda på ett öppet, subjektivt och 

engagerat sätt. Likaså hävdas inom hermeneutiken att det går att förstå en individ 

genom att tolka hur personen handlar, skriver och talar (Thuren, 2007). Med hjälp av 

denna ansats kan forskare med fördel analysera intervjuerna och med hjälp av 

transkribering analysera sina texter och den information som framkommit (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

Inom hermeneutiken ses forskarens förförståelse i form av intryck, känslor och tankar 

som en tillgång i målet att skapa förståelse och tolka. Genom detta skapas en helhetsbild 

för det valda forskningsproblemet, och därefter skapas förståelse för helheten för att 

sedan kunna bryta ner den i mindre delar och på så sätt uppnås en så fullständig 

förståelse som möjligt. En viktig utgångspunkt inom denna kunskapsteori är att 

forskaren använder sig av empati för att skapa ökad förståelse. Kopplat till vår studie 

innebär det att vi som forskare i relation till våra respondenter kommer att ligga på en 

jämlik nivå för att vi tillsamman ska kunna arbeta fram en förståelse (Patel & Davidson, 

2011).  

 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur socialsekreterare uppfattar 

sammanbrott i familjehemsplaceringar, vilka faktorer som enligt socialsekreterarna har 

en påverkan på sammanbrott och hur de som professionella påverkas av sammanbrott i 

familjehemsplaceringar. Med hänvisning till dessa utgångspunkter redogör Bryman 

(2011) för att den hermeneutiska kunskapsteorin kan vara användbar, då den kan 

användas för att belysa uppfattningar och upplevelser av det valda forskningsproblemet.  

 
Kvalitativ ansats 

Vi ansåg att vi med fördel kunde använda oss av en kvalitativ ansats för att få fram de 

material som vi behövde för att uppnå studiens syfte. Genom den kvalitativa ansatsen 

och intervjumetoden som följer med denna stärker den vårt syfte med studien (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

För att få fram relevant information genomfördes intervjuer med professionella som 

arbetar inom avdelningen barn och unga på socialförvaltningen. För att möjliggöra 

bredare uppfattning av vårt forskningsproblem intervjuades olika professioner inom 

verksamheten. Inom kvalitativ forskning används i stor utsträckning en intervjumetod 

som erhåller en låg grad av strukturering, vilket med fördel kunde användas även i vår 
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studie då respondenterna på så sätt fick möjlighet att formulera sitt svar utifrån egna 

upplevelser och erfarenheter. Frågorna vi ställde innehöll en hög standardisering då de 

ställdes i en viss ordning. Anledningen till den höga standardiseringen var till för att vi 

vill försäkra oss om att samtliga frågor blev ställda (ibid.).   

 
Vetenskapstradition i form av epistemologiska perspektiv 

I studien används ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att intervjuerna som 

genomfördes skulle kunna bilda en teori om hur socialsekreterarna ser på sammanbrott, 

vilka faktorer som enligt socialsekreterarna påverkar sammanbrott och hur 

socialsekreterarna påverkas av sammanbrott. Genom detta angreppssätt kom 

respondenternas uttalanden att svara upp på vårt forskningsproblem, då de innehöll 

information utifrån deras erfarenheter. Det innebär i sin tur att svaren innehöll en mer 

eller mindre sannolikhet och inte ett hundraprocentigt svar, eftersom resultatet bygger 

på empiri som samlats in från ett mindre antal respondenter (Thurén, 2007).  

 
Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) redogör för de kvalitetskriterier som finns i en kvalitativ ansats. När det 

handlar om att få kvalitet i studier läggs fokus vid tillförlitlighet vilket består av ett antal 

kriterier. Det första kriteriet som finns under tillförlitligheten är överförbarhet, vilket 

innebär att studien skulle kunna genomföras igen på liknande verksamheter, och att 

dessa skulle kunna känna igen sig i resultatet. Om så är fallet innebär det att studiens 

resultat skulle kunna ses som överförbart. När det gäller överförbarheten anses studien 

kunna nå upp till detta kriterium eftersom liknande resultat troligen skulle visas om 

studien genomfördes igen. En viktig aspekt vad det gäller resultatet är dock att detta kan 

variera, då studien syftar till att intervjua olika yrkesverksamma inom området. Likaså 

var utgångspunkten att skapa förståelse för forskningsproblemet genom respondenternas 

egna redogörelser. 

 

Ett annat kriterium som Bryman (2011) redogör för är trovärdighet. Trovärdigheten 

stärks genom att det som respondenterna berättar har uppfattats på rätt sätt. Intervjuerna 

spelades in för att kunna stärka trovärdigheten genom att efter de genomförda 

intervjuerna transkriberades materialet direkt.  

 

Beträffande pålitligheten redogör Bryman (2011) för att detta kriterium uppnås genom 

tydlig redogörelse av forskningsprocessens delar, vilket bidrar till att pålitligheten i 

studien ökar. Fokus har därför lagts vid att sammanfatta och upprepa respondenternas 

svar för att kunna säkerhetsställa att informationen uppfattats på rätt sätt. Genom att 

använda oss av citat från respondenterna i det transkriberade materialet har kriteriet 

möjlighet att styrka och konfirmera kunnat uppnås. För att uppnå detta spelades 

intervjuerna in efter respondenternas samtycke, därefter transkriberades materialet 

ordagrant. Genom att respondenternas beskrivningar citerats har dessa inte kunnat 

påverkas av våra egna värderingar, eller den teoretiska inriktning som vi valt. Bryman 

(2011) redogör också för att det ska finnas en medvetenhet hos forskaren att det inte är 

genomförbart att vara helt objektiv, därav ligger stor vikt vid att försäkra respondenten 

om att de agerat i god tro.  

 

Planering och genomförande 

 

I följande avsnitt ges en beskrivning av de förberedelser som genomförts för att 

möjliggöra studien. Det redogörs också för vilket urval som används och varför detta 
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urval var aktuellt. Därefter följer en beskrivning av insamling och tolkning av data, 

etiska dilemman och vilka etiska överväganden som varit aktuella.  

 
Förberedelser 

Förberedelserna inför studien började med att vi sökte fram relevant information 

kopplat till vårt forskningsproblem. Därefter utformades en intervjuguide (Bilaga A) 

bestående av tre teman som vi ville undersöka, under varje tema finns ett antal frågor 

som ansågs relevanta för studiens syfte. Innan första intervjun tog sin början skickades 

ett missiv ut till intervjupersonerna (Bilaga B). 

 
Urval 

Med tanke på den tidsmarginal som erhålls för studien togs hänsyn till att använda ett 

urval inom ett närliggande geografiskt område då vi såg svårigheter i att ta oss längre 

sträckor för att genomföra intervjuerna. Vi valde att använda oss av ett målinriktat urval 

för att uppnå studiens syfte (Bryman, 2011). Vilket ledde till att sex respondenter 

intervjuades då samtliga jobbade inom socialtjänstens avdelning barn och unga och 

hade arbetsuppgifter inriktade till familjehem och familjehemsplacerade barn.  

 

Vi hade som förhoppning inför studien att intervjua olika professioner inom området för 

att få att ta del av ett bredare perspektiv på hanteringen av sammanbrott. En första 

kontakt med respondenterna togs via mejl där ett missiv skickades ut till berörda 

enhetschefer i två olika kommuner. Därefter kontaktades en tredje kommun, till skillnad 

från de två tidigare kommunerna skickades en förfrågan via mejl till tio specifika 

socialsekreterare. Mejlet som skickades till enhetscheferna innehöll förfrågan om 

medverkan i vår studie genom att ett missiv skickades ut. Därefter följde en förfrågan 

om det fanns möjlighet att bifoga vårt mejl till övriga medarbetare. Bekräftelse från 

respondenterna fick vi via mejl där vi bestämde tid och plats för intervjuerna. Med 

anledning av att enhetscheferna först fått frågan är det oklart hur många eventuella 

intervjupersoner som blev tillfrågade att delta. En respons från flera av respondenterna 

var att de tyckte att vårt forskningsområde var intressant och att de gärna kunde tänka 

sig att medverka. Gensvaret blev trots att flertalet inte återkopplade vad vi hade hoppats 

på då vi fick ihop önskat antal respondenter. 

 
Material och datainsamling 

För att kunna genomföra en studie är en av de grundläggande delarna att inhämta 

relevant material för genomförandet av studien. Inom kvalitativ forskning finns det 

olika metoder för att samla in användbart material, med anledning av studiens syfte 

valdes därför kvalitativa intervjuer. Vilket även är den intervjuform som Bryman (2011) 

menar på i flest fall används för insamling av empirin. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer då denna metod gav respondenterna möjlighet att själva få 

formulera sina svar utifrån egna tankar, erfarenheter och känslor, vilket leder till en 

öppenhet mellan forskare och respondent. I valet av semistrukturerade intervjuer menar 

Bryman (2011) att en intervjuguide i de flesta fall arbetas fram för att få svar på studiens 

syfte och frågeställningar. Respondenterna fick också möjlighet att berätta om sådant de 

tyckte var viktigt i sitt arbete genom våra öppna frågor, och vi kunde därmed ställa 

följdfrågor för att få tydligare svar. Under intervjuerna använde vi oss av ljudinspelning, 

vilket Kvale & Brinkmann (2014) och även Bryman (2011) påtalar är ett vanligt 

tillvägagångssätt. Genom inspelning kan den spelas upp igen och på så sätt ge forskaren 

möjlighet att analysera tonhöjningar, pauser och ordval men också för att minska risken 

att som intervjuare komma av sig om anteckningar genomförs. Vid inspelning kan även 

följdfrågor ställas naturligt och medför mindre avbrott.  
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Bearbetning av data  

Empirin som hämtats under studiens gång har spelats in och därefter bearbetats med 

hjälp av transkribering. Genom att transkribera ändrade materialet form från tal till 

skrift. Vi valde att genomföra processen med transkriberingen tillsammans. En av 

anledningarna var för att det redan under denna del i bearbetningen gav oss möjlighet att 

diskutera vad som framkommit under intervjuerna, vilket stärks av Kvale & Brinkmann 

(2014). Själva genomförandet gjordes på så sätt att en av oss skrev ner det som 

framkom i det inspelade materialet. Den andre fanns som en form av back up och 

förtydligade om det fanns oklarheter, eller när det fanns behov av att pausa och spola 

tillbaka för att lyssna om. Den andre fick även möjlighet att korrekturläsa för att 

undvika eventuella missar i transkriberingen. Vi valde även att i direkt anslutning till 

intervjuerna genomföra transkriberingen vilket både Bryman (2011) och Kvale & 

Brinkmann (2014) förespråkar. Anledningen var att intervjun då fortfarande finns färskt 

i minnet. De två första intervjuerna genomfördes med en timmes mellanrum och därav 

ansåg vi det värdefullt att direkt efter den andra intervjun genomföra transkriberingen 

för att kunna fokusera på den tredje intervjun som ägde rum dagen efter. Detta 

tillvägagångssätt användes för att möjliggöra utveckling av vissa frågor om det uppkom 

oklarheter i intervjuerna. Efter att samtliga intervjuer genomförts och transkriberats 

uppkom inga ytterligare frågor som vi kände var av betydelse för studien. 

 

Som avslutning valde vi att ställa en fråga där respondenten gavs möjlighet att själv 

svara om de ansåg att det fanns något vi skulle ha frågat mer om, eller om det fanns 

något som respondenten själv ville berätta som kunde vara av vikt för vår studie. Vid 

samtliga intervjuer redogjordes att frågorna vi valt var välformulerade och att 

respondenterna inte hade vidare frågor. 

 

Tolkningen och analysen som genomfördes gjordes med hjälp av 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att materialet som inhämtas 

genom respondenternas svar i intervjuerna har kortats ner. Detta tillvägagångssätt 

innebär att processen sker stegvis, det första innefattar att intervjun först läses i sin 

helhet för att få en uppfattning om innehållet. Nästa steg innebär fokus på de stycken i 

texten som anses relevanta utifrån studiens frågeställningar och syfte. Därefter lyfts 

ämnen ut från intervjuerna som återkommande har nämnts under intervjuernas gång och 

i fjärde steget ställs frågor gällande de teman som återfinns under tredje steget och ställs 

mot studiens syfte. I det sista steget vävs de centrala delarna i intervjun samman (Kvale 

och Brinkmann, 2014).  

 

Med hjälp av detta tillvägagångssätt lades fokus på det som ansågs relevant och 

användbart för vårt forskningsproblem. En avgränsning gjordes även när det gäller 

upprepningar och delar av texten som inte ansågs vara av värde för studiens syfte vilka 

valdes att plockas bort. Med anledning av detta fick den relevanta informationen ett 

större utrymme och materialet som kom till användning kändes mer hanterbart när det 

gäller bearbetningsprocessen.  

 
Forskningsetiska överväganden och dilemman 

Inför intervjuerna fick deltagarna som sedan kom att medverka i vår studie ta del av ett 

missiv (se bilaga B). Missivet innehöll information om vilka vi var, vilket program vi 

läser, samt syftet med vår studie. För att tydliggöra att studien beaktar de etiska 

riktlinjerna som vetenskapsrådet har tagit fram bifogas också information om de olika 

kriterierna. För att ytterligare tydliggöra detta informerades respondenterna muntligt 
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innan intervjuns början om de etiska riktlinjerna igen och på vilket sätt som dessa 

kommer att komma tas hänsyn till i studien. Bryman (2011) redogör för de etiska 

principerna som finns inom samhällsvetenskaplig forskning och som kan komma att bli 

problematiska i mötet mellan respondenter och forskare innehållande: skada för 

deltagare, inkräktande på privatlivet, bristande samtycke, bedrägeri, undanhållande av 

information eller falska löften. För att undvika detta har fokus lagts på de krav som 

finns inom Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002).  

 

Det finns sedan år 2004 en lag Etikprövningslagen som innebär att den enskilda 

individen inom forskning ska skyddas och respekteras (Hermerén, 2011). En viktig 

utgångspunkt som Hermerén (2011) förespråkar är att i forskningsstudier lägga stor vikt 

vid valet av metod för att undvika att respondenterna får negativa konsekvenser av sitt 

deltagande. Med konsekvenser menar Bryman (2011) bland annat stress, ångest, fysisk 

skada och låg självkänsla. Vilket uppnås genom att en forskare inför varje studie 

överväger värdet av materialet som inhämtats i relation till vilka negativa konsekvenser 

som kan uppkomma för respondenterna. Något som vi därför valt att ta i beaktning och 

övervägt under studiens gång.  

 

Bryman (2011) tar upp fyra krav som är viktiga att ta hänsyn till i 

forskningssammanhang för att undvika att respondenterna utsätts för skada. Kraven 

består av informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

 

Informationskravet uppnåddes genom att vi gav respondenterna information om studien 

och dess syfte samt de moment som ingår. Samt att vi förmedlade att deltagandet är 

frivilligt, vilket i praktiken innebär att de kan välja att avbryta sin medverkan när som 

helst om så skulle önskas. Beträffande samtyckeskravet gavs ett muntligt från 

respondenterna innan intervjuernas början (Vetenskapsrådet, 2002). Vad gäller 

konfidentialitetskravet beskriver Kvale & Brinkmann (2014) det genom att privat 

information om respondenterna inte kommer att benämnas eller publiceras i 

studien.  För att uppnå detta informerades deltagarna om att deras identitet inte kommer 

att röjas utan att vi kommer att använda oss av fiktiva namn. I samråd med 

respondenterna har vi i samtliga intervjuer fått godkänt att spela in intervjun genom våra 

telefoner. Därefter har inspelningarna förvarats i ett låst utrymme för att obehöriga inte 

ska ha tillträde till informationen, vilket bidrar till en ökad konfidentialitet. Det 

sistnämnda kravet innebär nyttjandekravet vilket enligt Bryman (2011) förklaras genom 

att deltagarna i studien får information om på vilket sätt studien kommer att användas. 

För att uppnå detta ska det framkomna materialet därför enbart användas till studiens 

syfte och ingenting annat.  

 

Ett etiskt dilemma som uppkom var att en av respondenterna frågade om en annan 

deltagares medverkan, vilket vi inte fick avslöja. I detta fall visste de båda redan om 

varandras medverkan eftersom de hade pratat med varandra. Vi valde ändå att inte 

avslöja något om dem för varandra för att inte bryta mot några av de etiska kraven.   

 

Resultat 
Vi har valt att dela upp studiens resultat i fyra teman som är indelade i underrubriker. 

De teman som återfinns i den följande texten är sammanbrott och vikten av ett 

förebyggande arbete, faktorer i samband med sammanbrott, professionellas påverkan 

av sammanbrott i familjehemsplaceringar, vikten av att uppmärksamma sammanbrott 

och till sist har vi valt att belysa respondenternas avslutande reflektioner. 
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För att underlätta och värna om respondenternas konfidentialitet har vi valt att använda 

ett samlat begrepp när vi benämnt de olika professionerna så som barnhandläggare och 

familjehemshandläggare. En av anledningarna är för att vissa av respondenternas 

yrkestitlar sticker ut och därför ville vi undvika att benämna dessa med deras egentliga 

yrkestitlar.   

 

Respondent 1 - Klara 

Klara arbetar som familjehemshandläggare inom socialtjänstens avdelning för barn och 

unga i Skoga kommun. Hennes arbete går ut på att rekrytera samt att utreda familjehem. 

Klara har i grunden en socionomexamen. 

 

Respondent 2 - Frida  

Frida arbetar som barnhandläggare i Ekens kommun, hennes arbete innebär att hon 

följer upp barn som är placerade. Hennes huvuduppgift är främst att göra överväganden 

om barnen ska vara fortsatt placerade och så kallade omprövningar i de fall de är 

tvångsomhändertagna enligt LVU. 

 

Respondent 3 - Oskar 

Oskar arbetar som familjehemshandläggare inom socialtjänstens avdelning barn och 

unga i Björkens kommun. Han har flera års erfarenhet av arbetet.  

 

Respondent 4 - Stina 

Stina jobbar i Lövets kommun som barnhandläggare och har arbetat inom socialtjänstens 

avdelning barn och unga sedan hon tog sin socionomexamen. Hon har sedan dess varit 

verksam i flera kommuner runt om i Sverige.  

 

Respondent 5 - Jens 

Jens arbetar som barnhandläggare inom socialtjänstens avdelning barn och unga i 

Bokens kommun, och arbetar med familjehemsplacerade barn. Jens har en 

socionomexamen och har även läst till vidareutbildningar internt inom verksamheten 

där han jobbar. 

 

Respondent 6 - Mia 

Mia arbetar som familjehemshandläggare inom socialtjänstens avdelning barn och unga 

i Ekens kommun. Mia har läst socionomprogrammet.  

 

Sammanbrott och vikten av ett förebyggande arbete 

 
Definition av sammanbrott 

Flera av respondenterna redogör för att ett sammanbrott innebär att en placering av 

någon anledning inte fungerat och att det finns ett behov av att den behöver avbrytas. 

Oskar förklarar att socialtjänsten i flera av fallen anser att barnet behöver bo kvar i 

familjehemmet och att sammanbrottet bidrar till att placeringen avbryts vid fel tidpunkt. 

Oskar anser att anledningen till sammanbrott beror på att det inte har hunnits med att 

genomföras en ordentlig matchning mellan barnet och familjehemmet. Frida redogör för 

att sammanbrott inte per automatik behöver innebära att placeringen sägs upp eller 

avbryts, utan kan istället handla om att familjehemsföräldrarna inte vet hur de ska 

hantera det placerade barnet. Därav poängterar hon vikten av att socialtjänsten finns till 

för familjehemmet för att på så sätt undvika att placeringen kan komma att behöva 

avbrytas. Stina förklarar att ett sammanbrott för henne är ett misslyckande från 

vuxenvärlden. Anledningarna till varför det sker sammanbrott menar hon beror på att 
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socialtjänsten brustit i sitt arbete, genom att de inte har fått fram rätt information om 

barnet vilket påverkar familjehemmet i den utsträckning att deras resurser inte fungerar 

tillräckligt för barnet.  

 

Jag tänker att det kan finnas rätt många olika former av sammanbrott 

också. Det är ju lite som man själv som familjehem ser på problematiken, 

vissa har ju en längre gräns eller vad man ska säga.. tål mer, vissa har 

mer erfarenhet eller är mer kunniga inom vissa ämnen eller områden 

(Frida) 

 

Jens beskriver ett sammanbrott likt övriga respondenter, däremot tydliggör han att det 

även kan innebära att familjehemmet av olika anledningar inte orkar fortsätta eller att 

barnet vantrivs. Vidare berättar Jens att det kan handla om att barnet av någon anledning 

väljer att inte vara i familjehemmet eller självmant väljer att hålla sig borta och om detta 

händer är det socialtjänstens ansvar att hitta ett annat alternativ som fungerar för barnet. 

 
Sammanbrottets komplexitet  

Oskar redogör för att sammanbrottet och processen i sig är komplex. I grunden handlar 

det ju menar Oskar om att barnet ska ha någonstans att bo om barnet inte har möjlighet 

att bo kvar i det egna hemmet. Det förebyggande arbetet handlar om förtydligar han, att 

i så stor utsträckning som möjligt förbereda familjehemmet på vad som komma skall 

och att under processens gång stötta och finnas där för att upprätthålla en god placering. 

Däremot beskriver Oskar att det trots detta kan komma att uppstå sammanbrott i 

placeringar och att det är något som det bör finnas en förståelse för.  

 

Ibland får man förstå att alla har gjort så gott de har kunnat och ändå 

har det blivit ett sammanbrott i familjehemmet. Det kan bero på många 

saker.. Barn som lever i familjer som inte är så välfungerande, har ofta 

problematik på något sätt och hur mycket vi än informerar ett blivande 

familjehem om hur det kan komma att bli när barnet har flyttat in, så kan 

man aldrig förklara allt, eller ens veta allt.. (Oskar) 

 

Vidare beskriver Oskar vikten av att som handläggare inte ha för många ärenden, utan 

att handläggarna i detta skede behöver både utrymme och tid för att uppfylla kraven för 

att en placering ska kunna bli så bra som möjligt. Ibland tar det tid att få fram 

information kring ett barn och om barnet har ett avvikande beteende och att detta 

framträder först en tid efter att placeringen pågått. Likaså är en svårighet i placeringar 

poängterar Oskar att veta hur familjehemmet och deras biologiska barn kommer att 

reagera på det placerade barnet, men det är också svårt att förutspå eventuella reaktioner 

på barnets beteende. Mia förklarar att det kan uppkomma svårigheter kring placeringar 

då det inte finns en färdig manual, snarare riktlinjer att förhålla sig till.  

 

Man får verkligen tänka till det finns ingen som sådär.. grundregel att 

förhålla sig till det finns liksom, det finns vissa riktlinjer, ja men som det 

här att barn i samma ålder, asså sådär. Men samtidigt man ska ju inte 

utesluta någonting på grund av det man ska verkligen.. försöka.. spegla 

så många perspektiv man kan. För att det ska bli så bra som möjligt.. 

(Mia) 
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Oskar understryker avslutningsvis i intervjun att ett sammanbrott i ett familjehem är 

beroende av olika faktorer och säger sig ha svårt att redogöra för och svara upp på vem 

eller vilka det är som i störst omfattning initierar ett sammanbrott.  

 

Frågan ni ställer i er uppsats, gällande varför det sker sammanbrott i 

familjehem låter sig inte besvaras så lätt, utan enligt mig är svaret 

mångfacetterat och komplext (Oskar). 

 

Klara redogör att det finns förändringar som hon skulle vilja genomföra i arbetet med 

barn som är med om sammanbrott och det handlar om att kunna bli ännu bättre på det 

förebyggande arbetet. Som exempel föreslår hon att socialtjänsten förbereder mer inför 

en flytt än vad de enligt henne gör i dagsläget.  

 
Att matcha barn med familjehem 

Samtliga av respondenterna redogör för att matchningen mellan barnet och 

familjehemmet är en av de viktigaste delarna i arbetet för att motverka sammanbrott.  

Placeringarna som genomförs ska göras genom att det specifika familjehemmet ska vara 

bäst lämpat för det placerade barnet. Frida berättar att matchningen är jätteviktig för att 

det dels handlar om att se vad barnet har för behov, varför barnet är i behov av att 

placeras i ett familjehem, om det finns det ett viktigt nätverk med anhöriga som ska ha 

regelbundna umgängen. Det är också viktigt med matchning förklarar hon då 

familjehemmet behöver kunna passa barnets behov av stöd. Som exempel förklarar hon 

om barnet har en ADHD-diagnos, en viktig fråga att ställa sig i detta sammanhang är då 

om det här familjehemmet är lämpligt med tanke på barnets problematik. Har de den 

förståelse som krävs och har de förståelse kring vad det innebär att ha ett placerat barn 

med diagnos, det är viktiga frågor att ställa sig i samband med en matchning.  

 

En stor grej är ju att matchningen inte blev bra, alltså att av någon 

anledning passade inte den här familjen ihop med det här barnet och 

kunde inte möta barnets behov och så.. det är väl en jättestor bit, och det 

är mycket vad vi tänker.. vi tänker ju mycket på det när vi ska placera ett 

barn att det här blir det bästa familjen för det här barnet, sen vet man 

inte förrän det är skarpt läge ändå att det blev bra (Klara) 

 

Stina berättar att det är ytterst viktigt att överväga barnens biologiska nätverk och 

eventuellt en så kallad släktingplacering, hon redogör för att hon flera gånger fått erfara 

att det glöms bort på grund av tidspressen som finns på handläggarna. Det handlar också 

menar Stina om att försöka få tillgång till och skaffa sig så mycket information som 

möjligt om både barnet, deras nätverk, biologiska föräldrar, familjehemmet och hur det 

fungerar. 

 

Matchningen som det heter då..det är inte lätt heller [...] man har fyra 

månader på sig och det kan man tycka att det är lång tid och det borde 

man hinna.. Fast du har trettio stycken att göra samtidigt, har du tur så 

hinner du träffa barnet en gång och föräldrarna en gång, och på det ska 

du göra en bedömning att här.. jaa den här familjen passar jättebra för 

de här barnet.. Alltså du har ju inte en susning.. du vet ju inte, man vet 

inte alls vad det här är utan du hoppas bara på det bästa liksom (Stina) 

 

Stina tydliggör även att de aldrig skulle göra en placering där de finns tankar om att ett 

familjehem inte skulle vara bra, eller att det inte skulle kunna passa för barnet. Vidare 
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berättar hon att beslut om en placering görs på de grunder och den information som 

finns och i tron att placeringen kommer att bli bra för barnet. Frida berättar att hennes 

uppgift som barnhandläggare innebär att hon ger information om barnet som ska 

familjehemsplaceras till en familjehemshandläggare som därefter gör en matchning för 

att hitta ett lämpligt familjehem. När familjehemshandläggaren sedan hittar ett lämpligt 

familjehem besöker de tillsammans familjehemmet för att informera om barnet, barnets 

behov och eventuell problematik utan att nämna namn eller övriga uppgifter. 

Familjehemsföräldrarna får då svara upp på hur de ser på uppdraget och hur de ska 

kunna möta barnets behov. Detta görs för att se familjehemsföräldrarnas möjligheter att 

kunna bemöta barnet, finns det den minsta tvekan efter besöket och det inte känns helt 

hundra genomförs ingen placering försäkrar hon. Med detta sagt tydliggör Frida att det 

är mycket som ska kunna klaffa för att matchningen mellan barn och familjehem ska 

vara rätt.  

 

[...] matchningen är ju det allra viktigaste för att familjehemmet ska bli så 

bra som möjligt. Och jag kan tänka att om man inte har matchat 

placeringen så är risken för sammanbrott betydligt större (Frida). 

 

Oskar beskriver matchningsprocessen och vikten av att i samband med en placering i 

familjehem redogöra för familjehemsföräldrarna om det stora ansvar och uppdrag som 

kommer till följd av ett placerat barn. Han förklarar också vikten av att ofta prata med 

familjehemsföräldrarna och noga förbereda dem på vad som komma skall, genom att de 

får tid att förberedas inför en placering.  

 

Klara berättar om Barns behov i centrum-triangeln (BBIC), vilket är ett instrument som 

används för att matcha ett barn med ett specifikt familjehem och för att se om 

familjehemmet kan möta barnets behov som utredarna har kartlagt. Arbetet överlag ska 

även genomsyras av att barnets bästa ständigt ska tas i beaktning i samband med 

placering förklarar hon. Själva familjehemsutredningen är en gedigen utredning och 

pågår under fyra månaders tid och under denna tid genomförs flera träffar med 

familjehemmet. Frida anser att barnets bästa beaktas genom att det sker kontinuerliga 

uppföljningar i barnen i placeringar, uppföljningen ska ske minst två gånger per år, 

vilket hon anser är väldigt lite. Vidare berättar Frida om hur viktigt det är att genomföra 

uppföljningarna omkring fyra gånger per år, uppstår det problem i placeringarna 

poängterar hon vikten av en tätare kontakt. Det finns även genomförandeplaner och 

vårdplaner som är viktiga att förhålla sig till, och i dessa skrivs det upp mål med 

placeringen.  

 

Men det är ju väldigt viktigt att ha enskilda samtal med barnen och 

framför allt då barnsamtal och det kan vi ha med hjälp av BARNSAM. En 

funktion vi har där vi använder oss av smilegubbar eller ett frågeformulär 

för.. barnen kanske har svårt att prata eller man tycker att man kanske 

inte får någon kontakt med barnet och då kan det vara ett lättare sätt att 

ta sig an dem kan man väl säga.. (Klara). 

 

Mia redogör för vikten av att genomföra matchningar när det gäller placerade barn, 

däremot poängterar hon att det inte alltid sett likadant ut, iallafall inte när hon började 

arbeta med familjehem. Då fanns det inte utrymme att genomföra matchningar eftersom 

det inte fanns så många familjehem att tillgå och därför blev utgången som hon 

beskriver det att fanns det ett ledigt familjehem så fick placeringen genomföras där. 

Vilket hon tydliggör inte var önskvärt eftersom målet är att varje barn ska placeras 
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utefter deras behov, något som enligt henne fungerar bättre nu eftersom det finns 

personal som jobbar med utredningen och därav går processen lite snabbare.  

 
Arbetet med att förhindra sammanbrott 

Frida motiverar hur viktig det är att följa upp placeringarna och att vara närvarande i 

familjehemmet, för att ju oftare man är på plats desto mer kan man vara med och stärka 

upp berättar hon. Vilket på så sätt är en del i processen då det skapas möjlighet att prata 

med barnen om deras tankar och känslor när de uppkommer, något som annars kan bli 

en svårighet. En viktig lärdom förklarar hon är att om man inte är på plats i en familj 

kan det uppkomma och hända mycket förändringar på kort tid som gör att situationen 

snabbt förändras. När det handlar om uppföljningarna menar Frida att det i vissa 

sammanhang kan räcka med ett telefonsamtal eller ett sms det behöver i praktiken inte 

alltid handla om att fysiskt vara på plats, utan snarare att man bekräftar att man finns 

där.   

 

När de får en placering så är ju vi kvar som utredare under tiden som de 

får en placering och gör avtal och sådär. Men sen när de har fått en 

placering så lämnar vi över till en stöd och vägledare, som också är 

familjehemshandläggare. Och dom följer upp familjehemmet, alltså.. 

familjehemmet kan vända sig till dom vardagligen med frågor och så.. 

men de har också regelbundna uppföljningar, lite beroende på familjens 

behov (Klara) 

 

Klara redogör för att matchningen även i detta fall har stor betydelse. Hennes 

arbetsuppgifter går ut på att i detta skede förbereda familjehemmet så mycket som 

möjligt innan barnet placeras. Själva utredningstiden för ett familjehem pågår under fyra 

månader, däremot är det sällan som familjehemmet direkt efter utredningstiden får sin 

första placering. Klara berättar vidare att det i hennes kommun där hon arbetar finns en 

önskan om att familjehemmen ska genomgå en utbildning som heter ett hem att växa i 

och är ett material som socialstyrelsen har tagit fram, för att familjehemsföräldrarna ska 

få förståelse för vad det innebär att vara familjehem. Hon beskriver även vikten av att 

ständigt informera familjehemsföräldrarna och förbereda dessa på vad som komma 

skall.  

 

Alltså att det får ta sin tid, det blir bättre resultat.. för ibland har vi sådär 

akut att ett barn måste flytta nu, och det blir oftast inte så bra. Det är 

bättre att vänta några veckor och låta dem träffa barnen och göra en lugn 

och sansad inskolning. Så tänker jag att vi kan förebygga och att vi på så 

sätt har med familjehemsföräldern. Att vi försöker förklara hela tiden och 

vara tydliga och öppna med att nu kommer detta hända och nu.. så att de 

är med på tåget hela tiden (Klara). 

 

Både Oskar och Frida ser det som en fördel i det förebyggande arbetet att de har 

uppdelade arbetsuppgifter. Vilket innebär att det finns en barnhandläggare som har mer 

fokus på barnet och en familjehemshandläggare som mer riktar sig på arbetet kring och 

med familjehemmet.  

 

Om man tänker det att, nu när jag jobbade här för ja 12 år sen, när vi 

pratade om detta hur ska vi göra, ska vi ha det som vi har det nu, första 

handläggare, andra handläggare, ska vi dela upp oss, oh gud vi hade så 

mycket diskussioner plus och minus på olika sätt.. nu har vi ju ändå så, 
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och fördelen med att ha det så kan man ju tänka att.. det är ju mitt ansvar 

att stötta upp familjehemmen, att vi har det uppdelat. Och så då kan man 

ju säga att det är ett steg åt det hållet, för att motverka sammanbrott så 

har vi en familjehemshandläggare som ska stötta upp familjehemmen 

(Oskar). 

 

Stina berättar om sina arbetsuppgifter och att hennes del i processen tar vid efter att 

utredningsenheten fattat ett beslut om att barnet är i behov av att familjehemsplaceras, 

och att placeringen ska pågå under en längre tid. Vidare beskriver hon att hon i sitt 

arbete kan behöva vara med på förhandlingar i både förvaltningsrätt och kammarrätt i 

ärenden som gäller LVU placeringar. Mia berättar om den positiva fördel det medför att 

vara uppdelade mellan familjehemshandläggare och barnhandläggare. I hennes 

arbetsgrupp som familjehemshandläggare finns även en mindre uppdelning då några av 

hennes kollegor arbetar enbart med att rekrytera och utreda nya familjehem. Medan det 

finns en annan del av arbetsgruppen som arbetar specifikt med stöd och vägledning till 

de befintliga familjehemmen. I den sistnämnda gruppen ligger stort fokus på att finnas 

till hands för de familjehem som har ett behov av hjälp och stöttning om det uppstår 

kriser eller liknande. 

 

[...] vi har gjort den uppdelningen, förut så hade vi att alla gjorde allt 

men det föll ofta på dom som.. vad ska jag säga, som har en placering 

och som är ganska självgående eller vad jag ska kalla det. Då låter man 

dom löpa på, och det är ju där då som det bland annat synts att, ja när 

det väl kraschar sen så kanske man hade kunnat finnas där innan och 

kanske stötta upp och då hade det inte behövt gå så långt. Så då har man 

gjort den uppdelningen som vi har nu då (Mia).  

 

Vidare beskriver Mia det som att uppföljningarna som görs i familjehemmet är hennes 

huvudansvar och att hon tillsammans med barnets handläggare ska genomföra två 

standard uppföljningar per år. I dessa uppföljningar är uppgifterna uppdelade på så vis 

att barnhandläggaren fokuserar på att samtala med barnet, medan Mia har som uppgift 

att samtala med familjehemmet och stämma av hur det går. För att tydliggöra beskriver 

även hon att två gånger per år är ett minimum vad gäller standard-uppföljningar, och 

hon försöker i den mån det går att ha kontakt med familjehemmet mellan besöken.  

 

Det var rätt diffust innan det fanns en uppdelning, man skulle göra alla 

saker åh de va.. ja det var mycket spretigt och så, nu börjar det ändå 

liksom samla ihop sig lite och man känner att man får ett mer samlat 

grepp. Man kan se utifrån barnet och utifrån familjehemmet, sen kan det 

ju uppstå saker dem emellan eller så är det någonting med nätverket, 

alltså biologiskt nätverk och då kan man ju ändå försöka stötta 

familjehemmet med, hur de ska hantera det och då brukar de bli bättre 

för barnens skull, ja oftast så funkar det jättebra (Mia) 

 

Klara berättar att de i hennes arbetsgrupp använder sig av nya kälvesten som metod när 

de rekryterar familjehem. Metoden är en hjälp och ska kunna ses som ett kvalitetsarbete 

för att familjehemmen som utreds ska kunna bli bra familjehem. Frida förklarar att det 

per automatik inte innebär att när ett familjehem blivit godkänt genom nya kälvesten får 

de direkt en placering utan det handlar om så mycket mer som behöver passa in utöver 

detta. 
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Kälvesten används ibland i utredningar där man ställer massor av frågor, 

tanken är lite att man ska se lite hur de svarar i en lite pressad situation, 

sedan kommer en som jobbar med det här och analyserar svaren för att 

se styrkor och svagheter med familjehemmet. Detta för att minska risken 

för att det sedan blir uppbrott. Ibland kan det vara att analysen säger 

något, medans vi tycker att nä det här verkar bra och kan stötta upp extra 

i om de har någon svaghet (Oscar) 

 

Faktorer i samband med sammanbrott 

 

Klara berättar om påverkande faktorer kopplade till sammanbrott som enligt henne 

främst är att matchningen blivit fel på grund av att de inte hunnit lära känna 

familjehemmet tillräckligt väl. Vidare förklarar hon att om det gjorts en gedigen och 

ordentlig utredning så lär de känna familjen tillräckligt väl för att veta om de kommer 

att klara av uppdraget. Om inte kan det innebära att familjehemmet inte riktigt förstått 

vilket ansvar som föreligger och vad det innebär att vara familjehem.  

 

Ibland kan jag känna att nya familjehem inte har, och då kanske vi också 

varit otydliga men att de inte förstått.. liksom allvaret i att vara 

familjehem, man vill så gärna gå in och hjälpa ett barn eller ungdom och 

vara där och finnas till men det tillkommer så mycket mer med när man 

är familjehem.. barnets problematik om de har någonting, det är ju barn 

med tung ryggsäck oftast så klart det finns nån form av trauma som man 

måste bearbeta. Det kommer nästan alltid ett tungt biologiskt nätverk till, 

som man kanske inte i familjehemmet tänkt så mycket på utan då har man 

fokuserat på barnet och glömt allt annat som kommer till.. (Klara) 

 

Andra faktorer som Frida berättar om är att familjehemmet har för lite kunskap om 

barnets eventuella problematik, för lite erfarenhet av att vara familjehem eller att det 

finns brister i matchningen. Hon påtalar även att ålderns betydelse spelar in, att många 

tonåringar kan vägra bo kvar eftersom de kanske inte vill, eller har förmåga att ta till sig 

en ny familj.  

 

Främst okunskap och främst för stor problematik kring barnet och det gör 

ju att vi ibland får omplacera och ibland inser vi ju att vi behöver stötta 

upp familjehemmet ännu mer även om det redan är försent och då kanske 

vi får ta ett konsulentstöttat familjehem (Frida) 

 

Klara beskriver det som att ju äldre ett barn är desto mer har barnet med sig vilket 

innebär att barnet, eller snarare tonåringen hittar sina egna spår i livet vilket kan vara 

svårt att ändra på. Klara understryker att det inte handlar om att ett familjehem ska 

ändra på ett barn eller ungdom, men att det kan uppstå svårigheter om ett barn är femton 

år och kommer till en ny familj där det kanske finns regler som ungdomen inte vill följa. 

Detta motiverar hon kan bero på att tonåren överlag är en tid då det händer mycket och 

att ungdomen försöker hitta sin identitet, vilket kan krocka med familjehemmet. Klara 

redogör också för kompisars betydelse i tonåren, vilket kan bli en svårighet om barnet är 

tvunget att flytta ifrån vänner och familj. Därför poängterar hon, vikten av att vissa 

familjehem är specialiserade på ungdomar.  

 

Vi brukar säga det att placera tonåringar i ett familjehem är inte lätt 

alltså överhuvudtaget. De inte är öppna för att ta till sig en ny familj, de 
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är inte öppna för att någon annan vuxen ska komma och säga till, “det 

ska väl fasen du skita i”, de har ju redan en mamma och en pappa, utan 

de är inte lätt.. ibland så är de såklart de tonåringar som är 

jättetacksamma och det funkar jättebra men inte alltid. (Oskar) 

 

Gällande mindre barn är det i många fall oftast problematiken kring barnet som blir för 

mycket för familjehemmet. Oskar trycker mer på att det kan vara det biologiska 

nätverket som är för påfrestande för familjehemmet så att de inte orkar fortsätta med 

placeringen. Det kan exempelvis vara att familjehemmet inte har förstått att umgänget 

mellan barnen och de biologiska föräldrarna kan slita mycket på dem, i vissa fall 

upplever familjehemmet att barnen far illa efter umgänget. Eller att de biologiska 

föräldrarna lägger sig i för mycket, att de motarbetar och är omständiga. Klara påtalar 

också det biologiska nätverket runt barnet som en orsak till sammanbrott då det kan 

vara svårt att bemöta för familjehemmet. Vilket hon förklarar med att även om det 

fungerar mellan barnet och familjehemsföräldrarna så kan det bli svårt för 

familjehemsföräldrarna att hantera nätverket som medföljer. Frida påtalar att det ibland 

förekommer att barnets biologiska föräldrar inte samtycker till en placering, i dessa fall 

kan det bli tal om att gå in med ett LVU om det är så att socialtjänsten anser att det finns 

behov av att en placering ska ske utan samtycke.  

 

Det kan ju vara så att det biologiska nätverket gör att det blir ett 

sammanbrott i familjehemmet också att man inte vill ha direktkontakt med 

föräldrarna så kan ju vi gå in och stötta upp vid umgängen eller liknande 

(Frida) 

 

Stina påtalar att man inte kan förvänta sig hur ett barn ska reagera i samband med en 

placering, det kan vara så att barnet får ett helt annat beteende som är svårhanterligt 

efter en tid i placeringen än vid inledning av placeringen. Hon förklarar att det 

egentligen inte handlar om barnet i sig utan att det ofta är sammanlänkat till tidigare 

händelser som skapat ett trauma i barnets liv och att det som uppkommer till följd av det 

är en reaktion, vilket kan leda till att sammanbrottet initieras av familjehemmet. En 

parallell som Stina redogör för är att barnet kan förändras under placeringstiden och i 

vissa fall kan bli apatisk eller väldigt våldsam, vilket innebär att barnet får ett helt annat 

beteende än vid inledningen av placeringen och att beteendet kan vara svårt för 

familjehemmet att hantera. Frida berättar om ett ärende där det var hon som tog initiativ 

till sammanbrottet, eller en så kallad omplacering som hon väljer att benämna det i detta 

fall. Anledningen till initierandet var för att hon såg brister i att familjehemmet inte 

kunde tillgodose barnens behov. Familjehemmet själva delade inte socialtjänstens 

uppfattning kring detta, men erbjöd sig att ta emot hjälp och stöd, däremot hade Frida 

redan tillsammans med sina kollegor bestämt att familjehemmet inte var lämpligt för 

barnen och en omplacering skedde.  

 

Stina berättar att det är väldigt individuellt och att det är komplicerat att veta vad som 

fungerar och inte vid familjehemsplaceringar, och understryker samtidigt att det är en 

betydande skillnad på placeringar av ungdomar respektive mindre barn. 

 

[...] det är stor skillnad på att ha placerade yngre barn och ungdomar.. 

jättestor skillnad.. de små har man fortfarande chans att rädda om man 

säger så, de äldre är nästan redan förlorade. Det är inte många 

solskenshistorier som jag fått uppleva.[..] men några stycken som tur väl 

är.. som man får dra nytta av och fundera på vad var det som gjorde att 
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det funkade den där gången, och vad var vändpunkten och vad var 

framgångsfaktorn liksom.. de är så individuellt så jaa.. det är så svårt att 

överföra på någon annan, göra likadant och tro att det är ett vinnande 

koncept.. de e.. det är ju inte det tyvärr, det är så komplext.. (Stina)  

 

Klara beskriver att det finns brister inom socialtjänsten som hon anser kan bidra till att 

det sker sammanbrott. Anledningen är att när barnen väl flyttat till ett familjehem så kan 

det innebära att de lämnas i sticket. Detta är något som de ständigt jobbar med att 

motverka, men det kan uppkomma svårigheter då en handläggare äger sina egna 

ärenden, och är denne inte på plats finns ingen annan som har insyn i ärendena. 

Familjehemshandläggare och barnhandläggare arbetar ofta tillsammans, men däremot 

skiljer sig deras arbetsuppgifter åt då de olika professionerna har olika arbetsområden 

gällande de placerade barnets vård. Klara vidhåller att barnhandläggare behöver finnas 

och stötta upp i placeringen på ett annat sätt än vad familjehemshandläggare gör, och att 

detta i flera fall glöms bort i samband med att placeringen har ägt rum. 

 

Det skulle jag tycka att vi skulle bli bättre på.. för det skulle jag känna 

ibland att vi missar, eller så.. vi får inte lov att lämna dom för när det väl 

blir inflytt så måste vi ha stora resurser in i familjen med en gång, de ska 

inte få känna sig övergivna av oss, vi måste finnas där (Klara) 

 

Mia berättar att en grundtanke när det handlar om placeringar i familjehem är att om 

familjehemmet har egna biologiska barn bör dessa inte vara i nära ålder till det 

placerade barnet. Sedan kan det givetvis göras undantag poängterar hon, och tydliggör 

att det i vissa fall kan fungera men att det alltid är viktigt att se till det individuella 

ärendet. Uppfattningen överlag vad det gäller barn i samma ålder beskriver hon som att 

det blir för nära i åldern. Vidare berättar hon att detta är en generell uppfattning som har 

funnits med sedan hon började och att det kan handla om att det blir konkurrens mellan 

barnen. Därför kan det vara lättare om familjehemmet har biologiska barn i tonåren att 

det placerade barnet är i yngre åldrar, alternativt tvärtom då det inte uppstår någon 

direkt konkurrens.  

 

Mia förklarar att hon tror att sammanbrott många gånger hade kunnat räddas upp om 

socialtjänsten hade varit mer delaktig tidigare i processen. Hon beskriver det som 

många familjehem har fått klara sig och sina placeringar själva, och att det är en 

konsekvens av brist på personal.  

 

För jag tror att det är många som har, i brist på personal härifrån som 

har fått klara sig och sin placering själva.. många människor gör det 

jättebra, absolut.. men det är ett stort ansvar och det är tungt, det är trots 

allt en vanlig familj som i många fall har egna barn och man har jobb 

och man har annat.. ytterligare en sak att rådda med, och det är ganska 

mycket att lägga på människor så.. och sen om det av någon anledning 

kör ihop sig, för att barnet inte mår bra eller biologiska nätverket strular 

på något sätt så blir det ju en.. belastning för dom (Mia) 

 

Stina redogör för att det i hennes ärenden är många arbetsuppgifter som bland annat 

politikerna inte känner till. Istället fokuserar de på att överväganden och omprövningar 

ska genomföras var sjätte månad. Inför dessa ska en kontakt ha hållits med barnet och 

hela nätverket kring barnet, eventuellt andra instanser såsom skola, BUP, habilitering, 

familjehem samt att kontakter ska tas med andra instanser. Hon belyser även att det 
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ständigt finns en stress och press över att de finns mycket att göra och att det saknas 

personal och på grund av det blir barnen lidande eftersom tiden de behöver inte 

existerar. 

 

Såå det är väl det [..]man känner sig lite otillräcklig många gånger.. man 

hinner inte göra ett så bra jobb som man skulle önska för att man har för 

mycket ärenden. [...] nu har vi mellan femton och arton ärenden var 

ungefär, hade man halverat den mängden hade vi faktiskt haft möjlighet 

och tid att.. först och främst följa lagkravet att vi ska träffa alla barn 

minst fyra gånger per år.. det hinner vi inte idag (Stina) 

 

Oskar förklarar att det finns svårigheter kring att se vem eller vad som orsakar att en 

placering inte kan fullföljas som det varit planerat. Han förklarar att det inte går att 

redogöra för att en av parterna skulle vara överrepresenterade när frågan lyfts om vem 

som i störst utsträckning är de som initierar ett sammanbrott. Vidare förklarar han att 

det finns olika faktorer som har olika stor betydelse och att de i kombination med 

varandra kan vara en av anledningarna till att placeringen får avbrytas. Några av dessa 

faktorer förklarar han kan vara att familjehemmet fått för lite information om barnet, 

och att det är svårt att avgöra hur familjehemmets biologiska barn kommer att reagera 

både på det placerade barnet och om barnet har en beteendeproblematik.  

 

Jag vill förtydliga att jag inte kan säga vem eller vad som oftast orsakar 

sammanbrott i familjehem. Jag har kommit fram till att jag nog skulle 

kunna prata/skriva tillräckligt mycket så att det skulle kunna räcka till en 

mindre avhandling om denna fråga utan att komma fram till svaret, då 

det är så komplext (Oskar) 

 
Barnets bästa, en svårighet i arbetet 

Stina redogör för att det finns en svårighet i arbetet med barn och unga och placeringar 

när det handlar om att beakta vad som är ett barns bästa. Hon uttrycker det som att 

barnets bästa är ett begrepp som oftast kan kastas runt i dessa sammanhang och att det 

återkommande pratas om det bästa för barnet. Men förklarar att det finns svårigheter att 

utläsa vad som är det bästa beroende på ur vems perspektiv det hela studeras. Stina 

berättar även utifrån egna erfarenheter då hon själv under sin uppväxt varit placerad i 

familjehem, och poängterar i samband med detta vilken tur hon haft som fick komma 

till ett bra familjehem.  

 

Min lillebror då, fick flytta hem till sin mamma, sin biologiska mamma, 

efter han hade bott hos oss i tio år [...] vi fick inte ha någon kontakt med 

honom efteråt heller.. varken på telefon eller träffa honom så där skulle 

banden klippas och han var ju anknuten till oss liksom.. åh då.. när jag 

såg honom för sista gången.. Han tryckte sig mot bilrutan, åh bankade 

och skrek och grät “jag vill inte, jag vill inte” medan socialsekreteraren 

då står breve och säger att det här är för hans bästa. Då slog jag näven i 

bordet, jag var tretton år då och sa, “mamma när jag blir stor ska jag bli 

soc-tant, för det här tänker jag fanimej aldrig någonsin tolerera att det 

händer igen”.. (Stina)  

 

Stina tydliggör att det finns svårigheter i vad som är ett barns bästa och hur detta ska 

beaktas. Då hon redogör för att det skiljer sig åt beroende på vems perspektiv man 

använder, om det är barnets, föräldrarnas, eller samhällets. Hon tydliggör att svårigheten 
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i detta uppkom till följd av att hon själv nu intagit rollen som beslutsfattare i dessa 

situationer och har därmed kunnat identifiera och se svårigheterna bakom detta. Med 

facit i hand och i en tjänstemans position förklarar hon att det inte är så lätt och 

ifrågasätter också vad ett barns bästa egentligen betyder. Det går inte heller menar hon 

att generalisera att det som är bäst för ett barn kommer att vara det bästa för ett annat, 

alla individer är unika i sitt eget slag och detta bör tas i åtanke. 

 

Det är många faktorer att ta hänsyn till att.. åh de är väl det som är 

det  komplexa i barnavården att de.. finns inga givna svar, de finns inga 

mallar, det finns ingen.. ingenting som människor kan generalisera. Sen 

är ju socialtjänstlagen en ramlag, som vi självklart ska använda oss av. 

Men den tillämpas ju hej kom och hjälp mig liksom.. (Stina) 

 

Vidare berättar Stina om ärenden där det råder svårigheter kring umgängen där barn kan 

ha blivit både psykiskt, fysiskt utsatta för våld av sina biologiska föräldrar och därför 

inte alls vill träffa dem. Men i detta sammanhang har barnen ingenting att säga till om 

poängterar hon, trots att hon i domstol hänvisar till 1 § om barnets bästa och det visar 

sig då att den inte är värd ett dugg i jämförelse med vad som framhävs i föräldrabalken.  

 

Frida berättar att sättet de arbetar på för att beakta barnets bästa görs genom att göra 

vårdplaner som ses som riktlinjer i arbetet och som de ska förhålla sig till. Vårdplaner i 

sin tur bryts sedan ner till mindre delmål för att lättare kunna arbetas med. Hon 

poängterar även vikten av att ha enskilda samtal med barnen när hon och hennes 

kollegor kommer och besöker barnen vid uppföljningar, vilket görs minst två gånger om 

året. Dock anser hon att två gånger per år är lite och har som mål att träffa barnen fyra 

gånger om året. Finns det däremot behov eller uppstår något akut i familjehemmen kan 

hon åka dit oftare ifall så önskas. Frida beskriver också vikten av att i början av 

placeringen upprätthålla tätare kontakt och genomföra hembesök, vilket är viktigt för 

både barnet och familjehemmet för att de ska känna sig trygga. Med tiden kan kontakten 

avta, men det är ändå viktigt förklarar hon att finnas till för både barn och familjehem. 

En modell som Frida förespråkar i samband med uppföljning är som tidigare nämnt 

Barnsam, som ger socialsekreterarna möjlighet att mäta barnets eller ungdomens kasam 

(känsla av sammanhang). 

 
Barn måste få vara barn 

Samtliga respondenter redogör för att det aldrig är ett barns fel att det sker ett 

sammanbrott och att detta ansvar inte heller ska kunna läggas på barnet. Många av 

barnen som överhuvudtaget behöver vara med om att placeras utanför det egna hemmet 

har en tung ryggsäck att bära och är i flera fall trasiga på ett eller annat sätt. Därför är 

det viktigt att redogöra för barnen att de är oskyldiga och att de inte ska hållas ansvariga 

för det som händer med dem.  

 

Jag skulle väldigt sällan egentligen säga att det beror på barnen, det är 

nog mer familjehemmet.. som inte mäktar med eller också kanske det 

framkommer tuffare problematik än vad det liksom var tydligt med innan 

(Klara) 

 

Jens beskriver det som att barn i familjehemsplaceringar kan ha svårt med att veta hur 

de ska förhålla sig till situationen och den nya placeringen i familjehemmet. Detta kan 

tydliggöras genom att de inte vågar slappna av eller landa i den nya familjen utan 

istället behöver slitas mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Vilket kan 
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resultera i att det påverkar placeringen i den utsträckning att det sker ett sammanbrott. 

Stina tydliggör att ett sammanbrott aldrig beror på barnen, hon förklarar det som att 

barnet befinner sig i en ny verklighet och en ny värld där barnet är helt ensam. Däremot 

kan de biologiska föräldrarna enligt Stina ha en form av indirekt påverkan på 

placeringen och att de kan ses som orsaker till att det uppstår sammanbrott genom deras 

argumentationer och baktalande om familjehemsföräldrarna. 

 

[...] de smutskastar familjehemmen, säger till barnen att men de fattar du 

väl de vill ju bara ha pengar, de älskar ju inte dig åh de där är inte bra, 

du ska ju snart få komma hem. Och bara matar dom med massa jävla tok 

liksom.. så nää det är aldrig barnen som man kan skylla på de är faktiskt 

ganska oskyldiga i det här. De har inte valt de här själva (Stina)  

 

Flera av respondenter förklarar att skulden för sammanbrottet inte kan eller ska läggas 

på barnen. Mia förklarar det som att barnen som är med om placeringar överlag bär på 

mycket och att barnen i sig är trasiga på olika sätt i samband med det. Barnets tidigare 

upplevelser kan komma att påverka placeringen, men däremot ska dessa inte göra att 

skulden för placeringsuppbrottet läggs på barnen. I flera fall kan det handla om det 

tunga biologiska nätverk som tillkommer tillsammans med barnet. Mindre barn i dessa 

sammanhang har ofta en direkt påverkan från sina biologiska föräldrar, även om 

föräldrarna inte befinner sig på samma ställe som barnet rent fysiskt. Mia förklarar att 

även detta kan ses som en eventuell påverkande faktor, däremot är denna faktor inte 

heller något som barnet i grund och botten kan påverka.  

 

Nej det tänker jag inte, alltså.. dom barn som vi placerar är ju trasiga på 

ett eller annat sätt.. och har med sig det ena eller det andra, och det är ju 

såklart faktorer i sig men det är ju ingen orsak.. jag tänker att vi försöker 

att matcha det så gott vi kan med familjehemmet sen kanske inte de kan 

motsvara vad barnet kanske behöver. Men det är ju aldrig barnets fel 

eller så att det inte skulle funka utan det är ju mer att vi.. vi har inte nått 

fram riktigt..(Mia) 

 
Relationens påverkan 

Oskar tydliggör, likt övriga respondenter vikten av att ha en god relation till barnet som 

han arbetar med. Att relationen är så pass viktig poängterar han beror på att barnet 

genom en god relation i större omfattning är beredd att berätta för honom om något i 

familjehemmet inte fungerar eller om det är något annat som upplevs negativt. Stina 

talar även hon för att en god relation är viktig för att på så sätt kunna få fram så mycket 

relevant och viktig information som möjligt från barnet. Däremot beskriver hon det som 

att om det är så att ett barn av någon anledning känner att denne inte kan vara kvar i 

familjehemmet kommer barnet att berätta detta oavsett vilken relation som finns i 

grunden. I detta sammanhang menar hon att personligheten hos barnet har en stor 

påverkan, men väljer också att tydliggöra att relationen har en stor betydelse. 

 

Jag tänker nog att relationens betydelse är jätteviktig alltid, om jag har 

ett barn placerat så är det jätteviktigt att bygga en bra relation så att 

denne kan berätta för mig och verkligen vågar säga till mig om något är 

fel i familjehemmet och så vidare, därför är det jätteviktigt (Oscar) 

 

Mia anser att det i ärenden där hon fått möjlighet att skapa relation till familjehemmet 

oftast går att samtala om en situation innan den förstoras upp och blir akut. Finns det en 
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relation mellan henne och familjehemmet bidrar det som hon uttrycker det till att det 

skapas ett försprång och därför har relationen en avgörande betydelse poängterar hon. 

Genom relationen skapas möjlighet till att angripa ett problem innan det blir för stort 

och det är viktigt att kunna vara lyhörd inför det som framkommer. Mia beskriver det 

som att familjehem reagerar olika, en parallell hon drar till att vissa familjehem inte 

säger något förrän läget blir väldigt allvarligt, medans andra påtalar saker långt innan 

det har blivit akut, eller ens blir det. Därför förklarar hon att det hela tiden krävs 

överväganden och att hon är observant i sitt arbete.  

 

[...] klart att de blir lidande det tog ju lång tid för mig att bygga upp en 

relation, så den här relations biten är ju skör på sitt sätt. Samtidigt som 

jag tror att den är viktig, den är väldigt viktig, för jag tror att det ändå är 

det som gör att man har.. ett litet försprång när det väl blir någonting för 

då finns det ett förtroende. Jag litar på att du kan hjälpa mig och det blir 

ett lugn i det.. (Mia) 

 

Frida redogör för att sammanbrottet medförde att hennes relation till en av hennes 

klienter blev helt förstörd, och att relationen förstördes i direkt anslutning till att hon 

fattade ett beslut om en omplacering av barnet. Enligt henne hade familjehemmet inte 

ansett att hon tog rätt beslut och hade därför i samband med omplaceringen “baktalat” 

socialtjänsten. Med facit i hand hade hon som hon beskriver det önskat att hon hade 

gjort annorlunda vilket i praktiken hade inneburit att hon skulle gjort omplaceringen 

tidigare. En svårighet i detta belyser Frida är att ju längre ett barn bor i ett familjehem 

och ju mer osäker hon blir desto svårare är det att faktiskt fatta beslutet om att avbryta 

placeringen, då det även blir allt svårare för barnet ju längre tiden går.  

 

Och det förstörde ju också väldigt mycket, inte bara relationen till barnen 

utan ja.. förtroendet för socialförvaltningen och hur vi jobbar, och 

familjehemmet var ju jätte missnöjda med vår bedömning också, så att 

ja.. (Frida) 

 

Frida förklarar likt många andra av respondenterna att det är viktigt med relationen i 

samband med ett sammanbrott, och redogör för relationens betydelse överlag inom det 

sociala arbetet. Relationen beskriver hon är av betydelse då goda relationer underlättar i 

kontakten med barnen, och att hon kan få fram information som hon annars inte hade 

fått fram om det inte funnits en god relation. Frida påtalar även att relationen i samtliga 

av hennes ärenden idag är varm, att hon får ett kvitto på detta genom att alltid bli bemött 

med en kram. Vidare förklarar hon att det tar tid att bygga relationer, och att det är en 

del i hennes arbete. 

 

Då var ju relationen jätteviktig utifrån att jag då fick information av 

barnen om vad som hände i familjehemmet och det var så tydligt när de 

blivit tvingade att inte säga något till mig. Har man då byggt upp den 

relationen så märks det hur viktig den är just utifrån att de känner sig 

trygga, de kan säga saker och jag kan ändå läsa av dem om någonting 

står fel till. Hade man inte haft den relationen hade man ju kunnat tro att 

allt bara var frid och fröjd. Tyvärr.. (Frida) 

 

Jens beskriver det som att relationen är viktig i de avseenden där det funnits tid att 

bygga upp en relation till barnet och att barnet är trygg i relationen. Barnet har om 

relationen är god, lättare för att anförtro sig och lita på honom. Det ger även barnet en 
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möjlighet att lättare hantera saker som inträffar genom att ha förtroende för sin 

socialsekreterare och att barnet litar på att Jens gör så gott han kan och målet är att det 

ska bli bra även i de tuffaste situationerna. Vidare berättar Jens att han tror att det är 

viktigt i samband med sammanbrott att barnet inte behöva byta socialsekreterare och 

även få avsluta den relationen utan att socialsekreteraren som är ansvarig får vara kvar i 

ärendet så barnet upplever någon sorts trygghet trots det som inträffat.  

 

Riskerna är ju annars att barnen tänker att de vuxna inte bryr sig, så det 

tror jag.. att det spelar stor roll tänker jag, att man har en stabil relation 

med barnet innan ett sammanbrott (Jens) 

 

Flera av respondenterna redogör för att ett sammanbrott alltid påverkar relationen på 

något sätt, däremot skiljer det sig åt utifrån situation. Mias berättar om ett tidigare 

ärende där relationen med familjehemmet avslutades till följd av att det placerade barnet 

gick bort, vilket på sätt och vis också är en form av sammanbrott förklarar hon. 

Relationen till familjehemsföräldrarna förändrades genom att det blev väldigt mycket 

sorg. Likaså förklarar hon att vissa relationer avslutas då familjehemsföräldrar väljer att 

inte ta på sig fler uppdrag, till följd av detta upphör ju också kontakten mellan 

familjehemmet med Mia och hennes kollegor. Många relationer har på så sätt 

försvunnit, vissa har gjort det av rätt orsak medan andra avslutats utifrån tråkigheter och 

det är något hon upplever sorgligt på många sätt.  

 

Mia redogör även för vikten av en god relation utifrån tidigare nämnda ärende där det 

placerade barnet tragiskt nog gick bort. Mia förklarar att när det sker en sådan sak finns 

det ju inga direkta riktlinjer för att följa upp, utan där fick kontakten hållas i den mån 

som kändes rimligt utifrån familjehemmet. Mia förklarar att hon och kollegan 

tillsammans kände att de inte bara kunde stänga dörren utan att de fanns och stöttade 

upp familjehemmet i den omfattning de önskade. Vidare berättar hon att hon hoppas att 

familjehemmet kände att hon och hennes kollega fanns där, och att de var ett stöd att 

tillgå. 

 

Då blev det väldigt, väldigt märkbart och det har jag tagit med mig, för 

det hoppas man ju aldrig ska hända igen såklart [...] Omständigheterna 

gjorde ju ändå att man kunde bära det med relationen om man säger så.. 

(Mia) 

 

Professionellas påverkan av sammanbrott i familjehemsplaceringar 

 
Sammanbrott är ett misslyckande  

Klara beskriver sammanbrott i placeringar som något som inte är bra, och att det kan ses 

som ett misslyckande enligt hennes perspektiv då hon alltid strävar efter att göra ett så 

bra arbete som möjligt, och vill att barnen ska få så bra förutsättningar som möjligt. 

Däremot förklarar hon att sammanbrott är något som hon i sitt arbete behöver lära sig 

att hantera, men poängterar å andra sidan att det är en av de tråkigaste sakerna som kan 

uppkomma i hennes arbete.  

 

Ja dels är det ju jobbigt, det känns som ett misslyckande, man vill ju göra 

ett bra arbete och att barnen ska få det så bra som möjligt. så det är en 

egen grej man behöver hantera i sitt arbete.. det är som sagt en av de 

tråkigaste grejerna vi stöter på liksom.. att det inte blir bra (Klara)  
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Jens redogör för att sammanbrottet känns som ett misslyckande och anledningen är att 

det skapas en situation som gör att det blir svårare för barnet att kunna knyta an till 

andra och att detta medför en svårighet att kunna lita på vuxenvärlden samt att barnet 

inte får möjlighet att känna sig tryggt. Vidare beskriver Jens det som att sammanbrottet 

medför en hel del känslor däribland en frustration som han uttryckte det, i att barnet inte 

får möjlighet att landa och vara tryggt där barnet befinner sig. 

 

För risken är ju att det kan hända igen.. så generellt när det hänt så är 

det ju en känsla utav ett misslyckande från socialtjänsten [...] så känns 

det ju jättejobbigt såklart, för det är ett väldigt stort.. det här att behöva 

bryta upp från sina föräldrar och sen ett annat hem, eller kanske två det 

är ju.. i vissa fall ännu fler än två hem (Jens) 

 

Stina beskriver ett sammanbrott som ett misslyckande från vuxenvärlden, och att det är 

en konsekvens av att socialtjänsten har brustit genom att inte ge familjehemmet den 

relevanta information som kan komma att behövas vid en placering. Sammanbrottet kan 

även bero på att familjehemsföräldrarna inte gör skillnad på de olika barnen som bor där 

utan alla ska behandlas på samma sätt och följa samma strukturer och ramar.  

 

Ett sammanbrott för mig är ju ett misslyckande från vuxenvärlden, så ser 

jag det. Det kan bero på olika saker det kan vara att vi i socialtjänsten 

har brustit, att vi inte har fått fram den rätta informationen. [...]. En del 

familjehem är jätteduktiga på att hålla regler, hålla struktur och så 

vidare.. men tycker då att alla barn.. de ska gälla alla barn. Man gör inte 

skillnad på barn utan det spelar ingen roll om man är extra känslig, eller 

om man kanske har haft en annan bakgrund utan.. du ska bli behandlad 

som alla andra det är ingen skillnad.. aah då kanske det inte blir så bra 

matchning och det ser jag ju som ett misslyckande faktiskt från de vuxna 

på de olika sätt (Stina) 

 

Mia förklarar att hon i hennes arbete strävar efter att hjälpa och finnas till för 

familjehemsföräldrarna för att de ska undvika att känna att det blivit ett misslyckande, 

att hennes roll är att i dessa situationer försöka avsluta det hela på ett så bra ett som 

möjligt. Hon poängterar också att det inte är någons direkta fel när det sker ett 

sammanbrott, men att det alltid är något som hon tar med sig eftersom det blir ett 

misslyckande.  

 

I dom fallen där det har blivit så där det inte är någons direkta fel så, vill 

man ju såklart inte att familjen ska känna att det blir ett nederlag eller 

misslyckande utan man vill ju stärka att de har gjort så gott de har 

kunnat, men det funkade inte hela vägen och så (Mia) 

 
Arbetets känslomässiga påverkan 

Frida tydliggör att hon inte varit med om så många sammanbrott under de år som hon 

varit verksam i socialförvaltningen. Hon beskriver att arbetet överlag för med sig 

mycket som påverkar och inte enbart sammanbrott. Vidare berättar Frida om det som 

mest påverkat henne vilket är när hon, eller någon kollega anser att det finns ett 

familjehem men att detta inte längre är lämpligt och att hon därför behöver avbryta 

placeringen. Vilket då har resulterat i att hon behövt gå emot barnets vilja om att få bo 

kvar i familjehemmet. Ett exempel som hon härleder till ett syskonpar som bodde i ett 

familjehem där det inkommit orosanmälningar och andra orosmoment som inte kändes 
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bra, där bland annat anmälningarna haft innehåll gällande att barnen saknade relevanta 

kläder i skolan, att det fanns oro för att familjehemsföräldrarna var elaka och att de satte 

sina biologiska barn först och även att de placerade barnen inte fick vad de behövde. 

Frida beskrev att hon kände att det fanns behov av att agera, även om barnen sa att de 

ville bo kvar. Till följd av detta beslut reagerade barnen med att bli väldigt besvikna och 

speciell besvikelse uttryckte barnen till just Frida berättade hon.  

 

[...] det blir så känslosamt, barnen vill inte flytta och vi tvingar dom 

därifrån och de har redan haft det tufft med sina föräldrar eller det 

biologiska nätverket och sen ska vi sätta dom hos människor vi anser 

bättre men som de egentligen inte vill vara hos. Det är något som 

verkligen berör (Frida) 

 

Klara beskriver sig som en känslomänniska och redogör för ett ärende där hon var 

ganska ny i sitt arbete och fick vara med om ett sammanbrott med två yngre barn. 

Vidare berättar hon att detta ärende är något som har påverkat henne och som hon 

känslomässigt tagit med sig hem och funderat över. 

 

[...] ja men det gjorde ont i hjärtat och känna att man behöver, nu hade 

de flyttat från sina föräldrar till det här hemmet och sen behöva flytta 

dom..en..gång..till, det är klart man tar det med sig hem och funderar hur 

det ska bli för dessa barnen (Klara) 

 

Klara berättar att familjehemsföräldrarna i detta fall la stor skuld på barnen och 

anklagade dessa för att vara för högljudda och ansåg att det var deras fel att placeringen 

behövde avbrytas. Vidare beskriver hon att det i sådana situationer är viktigt att kunna 

hantera sina egna känslor och behålla ett lugnt och sansat förhållningssätt. En lärdom 

som hon tar med sig av detta sammanbrott var att lägga mer fokus på att kritiskt granska 

familjehemmen. Det medförde även en tanke i bakhuvudet som hon beskriver det att 

fundera kring hur de ska kunna förebygga så att det inte händer igen.  

 

Stina beskriver att sammanbrott i det stora hela kan handla om att lära sig av sina 

misstag och att därigenom få kunskap att se med andra ögon på problemet och börja 

fundera kring saker som inte tidigare diskuterats i någon större omfattning. Hon liknar 

det vid en form av paranoia och uttrycker besvikelse över hur skyddslösa barnen i detta 

sammanhang är. Vidare beskriver hon det, inte som att man blir avtrubbad men däremot 

att man med tiden blir varse om hur saker och ting fungerar efter att ha gått på nitar vid 

upprepade tillfällen.  

 

Så visst påverkar det en känslomässigt och rent professionellt i yrket för 

man ändrar sina strategier, sin tankebana [...] Det påverkar en 

jättemycket utan att man kanske ens tänker på det visst gör det det. Jag 

tror att till den största delen gör det mig till en bättre socialsekreterare 

eftersom jag vidgar mina perspektiv hela tiden, samtidigt så gör det ju 

nånting med mig som människa man tänker ju liksom vem ska skydda 

dom här barnen om inte socialtjänsten når fram (Stina) 

 

Stina beskriver också känslorna som en klump i magen efter olika förhandlingar i 

domstol kring huruvida barnet ska få bo kvar hos de biologiska föräldrarna, där mycket 

enligt henne talar för att det inte är bra för barnen. Förvaltningsrätten har ändå hänvisat 

till att barnet ska bo hos de biologiska föräldrarna enligt anhörighetsprincipen och 
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närhetsprincipen, trots att Stina skrivit yttranden och hänvisat till paragrafer i lagtexten 

om barnets bästa.   

 

Jag har kommit hem så många gånger från förhandlingar och bara ryckt 

mig i håret och bara “vad i hela friden!” liksom.. [...]de gick inte igenom 

den här gången trots att den här mamman sjukanmäler sig och sitter 

hemma och super och grannarna har klagat tio gånger, lämnat 

anmälningar för att de skriker och bråkar, barnen är smutsiga, de har 

blåmärken.. men inget går ju att bevisa.. (Stina) 

 

Oskar berättar om ett ärende som har kommit att påverka honom extra mycket i 

samband med sammanbrott. Föräldrarna till det placerade barnet gick med på en 

frivillig placering till en början och ändrade sig sedan vid upprepade tillfällen och ville 

ta tillbaka sitt samtycke. Slutligen godkände föräldrarna placeringen på grund av att 

barnen annars skulle omhändertas enligt LVU.  

 

Då var jag totalt galen på svensk lagstiftning, för jag såg ju att barnet 

hade det bättre i familjehemmet. Men sen när jag tänker på att någon 

skulle komma och ta mitt barn som vi gjort ibland på övningar och kurser 

och dom säger “nu ska vi omhänderta ditt barn” och jag bara “jäklar 

heller, det gör du inte” (Oskar) 

 

Oskar förklarar vikten av att som professionell kunna byta perspektiv och skapa 

förståelse för föräldrarna som befinner sig i dessa situationer. Han beskriver det även 

som att han utifrån sin yrkesroll ibland blir mer känslomässigt engagerad och efter 

avslutat uppdrag kvarstår frågan hur det gick för barnen och deras föräldrar, speciellt 

om föräldrarna haft en missbruksproblematik. Han förklarar också att det i vissa fall är 

svårt att inte bli frustrerad på svensk lagstiftning då han tyckte att det fanns belägg för 

att barnen skulle bo kvar i familjehemmet. De hade haft det bättre där enligt honom men 

tydliggör också att det var hans personliga åsikt och känsla och att det vid sådana 

tillfällen kan uppstå känslor i form av frustration.  

 

Vikten av att uppmärksamma sammanbrott 

Stina belyser vikten av att uppmärksamma sammanbrott med tanke på att det är för 

barnen som hon arbetar, och genom att göra så gott hon kan i sitt arbete kan hon komma 

långt, så mycket mer kan hon inte göra. En av svårigheterna i arbetet är att det saknas 

personal och därmed blir utredningarna lidande. Viktigt att tänka på förklarar hon är att 

om sammanbrott inte uppmärksammas är det barnen som drabbas. Det är barnen som 

behöver ryckas från sitt sammanhang, de har inte valt att bli placerade och därför är det 

viktigt att lyssna på vad barnen har att säga för att undvika sammanbrott. Stina förklarar 

att barnen är experter på sig själva därför behövs det läggas ytterligare lägga fokus på 

barnen, däremot inte i den utsträckning att de ska behöva bära ansvar för 

sammanbrottet. Jens påtalar också vikten av att uppmärksamma sammanbrott, och det 

med anledning av att det är en så stor omställning i livet för barnen eftersom de redan 

fått vara med om situationer där de varit tvungna att bryta upp från sin miljö och 

omgivning. Det är även en av de största utmaningarna förklarar han, att i möjligaste 

mån hitta familjehem som faktiskt håller och som matchar med det specifika barnet och 

barnets behov.  

 

Men så länge man har hjärtat på rätt ställe och gör det rätta för barnet så 

får man bara hantera all yttre påverkan, man får gilla läget, vi kan inte 
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göra så mycket mer. Vi gör det vi kan och det får va gott nog liksom, men 

för att kunna undvika sammanbrott ytterligare så tror jag mer personal så 

utredningar kan bli bättre och djupare, mer gedigna utredningar, samtal 

med barnet och föräldrar osv, kunna få bättre information för att göra en 

bättre matchning, där kan man minska sammanbrott, och att inte glömma 

bort nätverket tex.. (Stina) 

 

Frida förklarar att det är viktigt att uppmärksamma sammanbrott och allt arbete runt 

omkring för att på så sätt försöka undvika omplaceringar. Omplaceringar menar Frida 

medför stora bekymmer för barnen, det skapas en otrygghet och barnen får svårt att 

skapa tillit till samtliga inblandade parter. Vidare poängterar hon vikten av att finnas till 

och stötta upp genom bland annat täta kontakter och regelbundna uppföljningar för att 

kunna förebygga att det sker sammanbrott. Jens belyser att det är viktigt eftersom det i 

flera fall blir en väldigt stor omställning för barnen, och att de redan tidigare varit med 

och brutit upp från ett hem därför är det av stor vikt att kunna hitta ett familjehem som 

både matchar och som håller utefter varje specifikt barns behov. Mia förklarar vikten av 

att uppmärksamma sammanbrott, och om det genomförs ordentliga matchningar och 

utredningar kan sammanbrott förhindras. Hon förklara även vikten av att uppnå detta 

speciellt för barnens skull, då de redan tidigare varit med om sammanbrott när de får 

flytta från sina vårdnadshavare och om kan det undvikas att det sker igen är det en vinst 

i sig. Kan barnen få slippa vara med om fler misslyckanden så är det av positiv karaktär 

för barnet i sig.  

 

Avslutande reflektioner 

Stina påtalar vikten av att den svenska barnavården på flera plan behöver bli bättre, men 

att de i dagsläget gör vad de kan utifrån de förutsättningar som finns. Däremot förklarar 

hon att för att kunna undvika sammanbrott är det viktigt att det finns mer personal, 

vilket skulle bidra till att utredningarna blir bättre. Det hade också inneburit bättre 

information om barnet vilket i sin tur påverkar matchningen. Men också att det hade 

gett ett ökat utrymme att utreda och se över barnens nätverk.  

 

Det finns mycket utvecklingsområden så att barnavården kan bli bättre 

och för att förhindra sammanbrott, men det måste ju finnas nån som 

tycker det är tillräckligt viktigt också. Och det tycker jag nog inte att våra 

politiker gör när de inte ens vet vad vi gör (Stina). 

 

Mia redogör likt Stina för vikten av mer personal, vilket i sin tur skulle leda till bättre 

utredningar som på sikt kan resultera i mindre sammanbrott. Vidare redogör hon för att 

ämnet överlag är viktigt att belysa och att det är en väldig intressant del för oss att 

undersöka. Hon motiverar det med att hon i arbetet inte alltid tänker på sammanbrott 

men att hon tack vare intervjun fick möjlighet att stanna upp och reflektera över det.  

 

Klara redogör för att det är viktig att ta med sig att de allra flesta placeringar går bra, 

och att det går att undvika sammanbrott. Ett sammanbrott förklarar hon behöver inte 

endast ses som någonting negativt för barnen, utan i vissa fall kan det handla om att 

barnen faktiskt får det bättre i det nya hemmet. Däremot är det alltid socialtjänstens 

strävan att undvika sammanbrott. 

 

[...] för vi vill undvika sammanbrott, men det kan också bli bra någon 

annanstans.. det är viktigt att ta med sig (Klara). 
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Teoretisk problematisering 
Respondenterna pratar om BBIC som ett dokument som de använder sig av i sitt arbete. 

Dels används det när det görs familjehemsutredningar och en av respondenterna som 

arbetar med detta beskriver att hon använder sig av den så kallade BBIC-triangeln för 

att utreda familjehem och se om de kan matcha barnets behov. En annan respondent 

förklarar att BBIC-underlaget kan liknas vid en mall, som används för att kunna följa 

upp de områden som BBIC grundar sig på och på så sätt försöka beakta barnets bästa. 

Vilket kan kopplas till den utvecklingsekologiska teorin, som Andersson (2015) 

förklarar är den teoretiska ram som BBIC grundar sig på. 

 

Det kan även genom denna teori förklaras som att barn utvecklas genom samspel och 

interaktion med den miljö som barnet befinner sig i (Socialstyrelsen, 2015). Vilket 

styrker det respondenterna påtalar gällande att det inte är ett barns fel om ett 

sammanbrott sker. Respondenterna förklarar att sammanbrott i grund och botten är 

beroende av faktorer som av olika anledningar gör att placeringen inte blir som det varit 

planerat. Andersson (2015) redogör också för att det utvecklingsekologiska perspektivet 

med fördel kan ses ur detta sammanhang då stor vikt läggs vid att skapa förståelse för 

människor i de sammanhang där de befinner sig.  

 

Att vara med om ett sammanbrott beskriver flera av respondenterna som en negativ 

händelse i ett barns liv, då flera av barnen känner sig oönskade och upplevs ha svårt för 

att skapa tillit. Andersson (2015) styrker här det som respondenterna hävdar och 

författaren förklarar det som att ett trauma hos barn i deras barndom kan komma att ha 

påverkan senare i livet, en reaktion på detta kan enligt respondenterna vara svårigheter 

att skapa tillit till andra. En annan av respondenterna hävdar att det kan innebära 

svårigheter att skapa tillit till både socialtjänsten men också till samhället i stort. Ur den 

utvecklingsekologiska modellen kan det förklaras genom att barnet påverkas på en 

mikro-och mesonivå, vilket i sin tur ger ringar på vattnet och har påverkan på exonivån 

där samhällssynen i slutändan också påverkas. 

 

Barn som är med om placeringar kan även förklaras genom Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell genom de olika analysnivåerna. Innan barnet placerats 

ligger stort fokus på mikronivån då barnet, interaktionen och samspelet med föräldrar 

och andra viktiga personer i barnets närmiljö har ett stort fokus. Genom att föräldrarna 

inte kunnat tillgodose barnets behov har det uppkommit brister i mikronivån, vilket 

bidragit till att socialtjänsten blivit inkopplad och därefter följer en utredning för att 

kunna identifiera barnets risk-och skyddsfaktorer på de olika nivåerna. Skyddsfaktorer 

på individnivå kan innefatta personliga egenskaper som bra temperament, 

bra   självförtroende och social kompetens och anses tillsammans kunna öka 

motståndskraften hos individen gällande svårigheter, motgångar och risksituationer 

(Andersson, 2015). Egenskaper som hett temperament eller annan beteendeproblematik 

nämns av flera deltagare i studien som en påverkande faktor för sammanbrott vilket 

enligt den utvecklingsekologiska teorin kan ses som riskfaktorer hos en individ. 

Identifieras fler risk än skyddsfaktorer i de olika nivåerna kan det fattas beslut om att 

barnet inte kan bo kvar hemma (Socialstyrelsen, 2015). Socialtjänsten kan i detta fall 

kopplas till mesonivån och däribland den specifika socialsekreterare som hanterar 

ärendet. Socialtjänsten i övrigt kan kopplas till exonivån då socialtjänstens organisation 

har en indirekt påverkan på barnet utefter vilka beslut som fattas (Andersson, 2015). 
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Att tonåringar är de som respondenterna nämner som svårare att placera och som i flera 

fall är med och initierar sammanbrott kan också få en förklaring genom 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Andersson (2015) tydliggör att en 

individ inte bara är en produkt som skapas genom omgivningen utan också kan ses som 

en del i att skapa sin omgivning. Genom att vara delaktig i skapandet finns det hos 

individen därför en möjlighet att markera när en placering inte känns bra och på så sätt 

påverkas individen och blir en del i sammanbrotts-processen. Likaså redovisas att 

familjehemsföräldrarna av olika anledning kan anses olämpliga efter en tid in i 

placeringen och att socialtjänsten därför väljer att avbryta placeringen på grund av att 

familjehemmet inte har tillräckligt med kompetens, förmåga eller kunskap för att möta 

det placerade barnet. Genom denna koppling påtalar Bronfenbrenner enligt Andersson 

(2015) vikten av att belysa vem den andre i sammanhanget är, och redogör även för att 

en familjehemsförälder kan ha påverkan på ett sammanbrott. Genom att skapa mer 

förståelse för vem den andre är hävdar Andersson att en klarare bild skulle ges om 

varför vissa familjehemsföräldrar klarar av att bli en familj där barnet kan stanna under 

resten av sin uppväxt och varför andra inte klarar av det. Detta kan kopplas till det 

respondenterna förklarat när det gäller vikten av att matcha barnet med familjehemmet 

för att på så sätt försöka undvika att det uppstår sammanbrott. När det handlar om 

information och kunskap om de aktuella familjehemsföräldrarna görs detta genom att 

använda sig av olika metoder för utredningen av familjehem så som Nya Kälvesten.  

 

Flera av respondenterna är överens om att relationen mellan barnet och socialarbetaren 

på olika sätt är av vikt i samband med ett sammanbrott. Finns det en god relation mellan 

de båda kan detta kopplas till det Bronfenbrenner beskriver som den viktiga andre, 

vilket innefattar en person som befinner sig nära barnet i dennes närmiljö (Andersson, 

2015). Genom att socialsekreteraren kan bli den viktiga andre, skapas möjlighet att ta 

del av information från barnet, om barnets tankar och känslor där det kan uppkomma 

information om att barnet inte trivs i sitt familjehem. Därav tydliggörs vikten av att 

barnet i så stor utsträckning som möjligt ska få slippa att byta socialsekreterare. Vilket 

en av respondenterna håller med om, att placeringen påverkas negativt genom att barnet 

flera gånger får byta socialsekreterare. 

 

Utifrån det relationella perspektivet är några av de mest betydande egenskaperna hos en 

professionell att de visar engagemang och att de bryr sig (Cederlund & Berglund, 2014). 

Tilliten poängterar flera av respondenterna i studien är det absolut viktigaste i relationen 

med barnen då de ska kunna känna att de kan anförtro sig till de professionella, vilket är 

en grundpelare i det relationella perspektivet (Skau, 2018).  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
  

Inom kvalitativ forskning kan semistrukturerade intervjuer ses som ett relevant 

tillvägagångssätt. Intervjuguiden i semistrukturerade intervjuer består av teman, vilket 

vi ansåg användbart i vår studie. I och med denna metod är det viktigt ha tidigare 

kunskap inom området, vilket vi fått med tanke på att vi under tidigare kurser skrivit om 

sammanbrott i familjehemsplaceringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna 

användes öppna frågor och detta medförde att respondenterna själva kunde berätta 

utifrån sina egna erfarenheter, vilket också gjorde det möjligt för oss att ställa 

följdfrågor. Det var först under intervjuerna som vi förstod att det fanns en uppdelning 
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inom arbetsgrupperna då dessa var indelade som barnhandläggare och 

familjehemshandläggare. Genom denna uppdelning kunde fokus läggas på två olika 

områden, vilket gav oss möjlighet att få fram mer information eftersom frågorna fick 

anpassas specifikt till de olika respondenterna. 

  

Inför varje intervju förtydligades vårt syfte med studien för att undvika eventuella 

missförstånd. Upplevelsen av intervjuerna var att materialet som framkom var av stort 

värde för vår studie. Vi fick även höra från flera respondenter att vi valt ett intressant 

ämne, och de ville veta varför vi valde just detta. Flera av respondenterna trodde att vi 

studerade på socionomprogrammet. Vilket vi fick förtydliga att vi inte gjorde, men att vi 

som framtida socialpedagoger kan komma i kontakt med barn som varit med om 

sammanbrott och därför ville undersöka socialsekreterares upplevelser av det. Likaså 

ville vi få förståelse för varför sammanbrott förekommer, för att kunna bemöta barn och 

ungdomar som varit med om detta.  

  

Den avsatta tiden för intervjuerna var mellan en till en och en halv timme, och den 

första intervju tog omkring 30 minuter, vilket förvånade oss då vi till en början var 

oroliga för att tiden inte skulle räcka. Trots tiden under första intervjun ansåg vi oss få 

fram mycket information och därmed hade inte intervjuernas längd så markant 

påverkan, eftersom själva innehållet som framkom under intervjun var avgörande. En 

lärdom vi tog med oss tidigt i processen var därför att inte stressa igenom frågorna. 

Följande intervjuer skiljde sig tidsmässigt från att pågå under cirka 30 minuter upp till 

en och en halv timme. Vi valde att använda oss av flera citat från respondenterna vilket 

enligt vår uppfattning stärker respondenternas egna beskrivningar, och på så vis inte 

färgas av den teoretiska inriktningen eller av våra värderingar. Beträffande studiens 

möjlighet att kunna överföras ses inte detta som problematiskt, däremot bygger 

resultatet på respondenternas egna erfarenheter och värderingar, vilket därmed kan 

komma att skilja sig åt om studien skulle genomföras igen. Anledningen till detta beror 

också på att forskaren i en hermeneutisk ansats är sitt eget verktyg, vilket kan medföra 

att resultatet inte blir detsamma om forskarna hade bytts ut. 

  

Resultatdiskussion 
 

Nedanstående diskuteras resultatet utifrån tre huvudrubriker professionellas upplevelser 

och erfarenheter av sammanbrott, faktorer i samband med sammanbrott och 

professionellas påverkan av sammanbrott i familjehemsplaceringar. Därefter görs 

ytterligare en avgränsning genom underrubriker och dessa kopplas till tidigare forskning 

och Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, samt von Wrights relationella 

perspektiv. 

  

Professionellas upplevelser och erfarenheter av sammanbrott 

Sammanbrott beskrivs av respondenterna som att en placering av någon anledning inte 

fungerar och därför är i behov av att avbrytas. Vidare förklaras att sammanbrott 

påverkas av olika faktorer och de mest avgörande är matchningen, barnets ålder, eller 

om barnet har ett tungt biologiskt nätverk. Socialsekreterarna beskriver att sammanbrott 

påverkar dem på olika sätt, men främst genom att det känns som ett misslyckande från 

både vuxenvärldens och socialtjänstens sida. Det väcker mycket känslor, bland annat 

frustration, men också känslor kan vara svåra att hantera. I resultatet framkommer att 

sammanbrott är väldigt komplext och att det kan vara svårt att förklara. Detta är något 

som Skoog (2013) styrker, då sammanbrott oftast inte uppstår utifrån en enskild 
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händelse utan i de flesta fall är ett resultat av att flera faktorer samvarierat och lett till 

uppbrottet. Vikten av att ha en god relation till klienterna styrks också av 

respondenterna då de menar på att en god kommunikation, tillit och trygghet gör att 

barnen vågar berätta om det är något som inte stämmer i familjehemmet. På samma sätt 

är förtroende extra viktiga i samband med ett sammanbrott, men också överlag i det 

sociala arbetet. Som professionell inom socialtjänsten är den relationella teorin 

användbar då relationen utgör en av de centralaste delarna (von Wright, 2000).   

 

Faktorer i samband med sammanbrott 

Respondenterna tydliggör att barn aldrig ska hållas ansvariga för att placeringen fått 

avbrytas då ett placerat barn ofta har en tung ryggsäck att bära. Däremot framkommer 

att vissa faktorer kan ha ökad påverkan i samband med ett sammanbrott. 

  
Beteendeproblem 

Socialsekreterare i studien beskriver beteendeproblem som en av faktorerna som kan 

frambringa ett sammanbrott, dock redogörs att en kombination av olika faktorer kan 

komma att ha ökad påverkan. När det gäller beteendeproblem hos barnet redogör även 

Skoog (2012) för att detta kan ha påverkan på placeringens utgång. Det finns enligt 

Vinnerljung m.fl. (2014) två kategorier av beteendeproblematik, dels barn som redan 

innan placeringen uppvisar ett avvikande beteende och dels de som till följd av 

sammanbrottet utvecklar ett problematiskt beteende. Vilket till viss del styrks av det 

Skoog (2012) beskriver, att ett utåtagerande beteende hos barnen är en reaktion på att de 

haft en instabil vård. Det kan också finnas svårigheter i placeringsprocessen som kan 

härledas till barnets utåtagerande beteende då det enligt en av respondenterna är svårt att 

förutspå hur ett barn kommer att reagera. Vidare förklaras att barnet kan få ett annat 

beteende till följd av ett trauma och att beteendet på så sätt kan vara svårt för 

familjehemsföräldrarna att bemöta. Vilket också framgår av Khoo & Skoog (2014) som 

redogör för att det placerade barnets beteende har stor inverkan på familjehemmet och 

att det därför finns behov att avbryta placeringen. 

  
Ålder 

Flera av respondenterna påtalar att åldern hos det placerade barnet är en faktor som kan 

komma att spela in i samband med sammanbrott, vilket också hävdas av Rostill-

Brookes m.fl. (2011). En av respondenterna förklarar att tonåringar har större inverkan 

på placeringen genom att de kan vägra bo kvar i familjehemmet. En annan beskrivning 

är att tonåringar kan ha svårt för att ta till sig nya regler och förhållningssätt. Detta 

styrks av Vinnerljung m.fl. (2014) då risken för sammanbrott ökar ju äldre barnet är när 

placeringen äger rum. Likaså redogör Rostill-Brookes m.fl. (2011) att barn som under 

tonåren placeras i familjehem kan komma att uppleva ett relationellt trauma, något som 

också framkommer av resultatet från en av respondenterna då denne redogör för att en 

tonåring kan ha svårigheter med att ta till sig en ny familj. En koppling som kan göras 

till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är att ju äldre barnet är desto större 

inverkan har andra miljöer bland annat barnets kamrater som finns på mikronivån 

(Socialstyrelsen, 2018). Detta kan förklaras genom en av respondenterna som menar på 

att tonåringar i fler fall är med om sammanbrott på grund av att familjehemmet är 

beläget långt ifrån deras tidigare kamrater, och därför har ungdomen svårt att stanna 

kvar. Enligt en av respondenterna är skillnaden mellan äldre och yngre barn att mindre 

barn fortfarande “går att rädda” och detta skiljer sig åt i förhållande till tidigare 

forskning då Skoog (2013) hävdar att det finns svårigheter även i placeringar av yngre 

barn. 
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Biologiskt nätverk 

Flera av respondenterna hävdar att sammanbrott i placeringen kan påverkas av att barnet 

har ett tungt biologiskt nätverk. Föräldrarnas delaktighet i placeringen kan enligt en av 

respondenterna yttra sig på så vis att relationen mellan barnet och familjehemmet 

fungerar bra, men att familjehemmet har svårt att möta upp barnets biologiska nätverk. 

Likaså hävdar en annan att de biologiska föräldrarna kan avbryta placeringen om det är 

en frivillig placering. I denna motivering ges ett visst medhåll från Rostill-Brookes m.fl. 

(2011) som styrker att placerade barn i flera fall kan komma att uppnå bättre resultat i 

placeringen om de inte har kontakt med sina biologiska föräldrar. Å andra sidan uppger 

Vinnerljung m.fl. (2014) att det kan vara bra om barnet har en nära kontakt med sina 

biologiska föräldrar. Barnets biologiska nätverk går att koppla till Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell och den interaktion som sker mellan barnet och närmiljön 

i mikronivån och den påverkan som familjen har hos barn i framförallt lägre åldrar 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 
Arbetsbelastning 

Att arbetsbelastningen är hög inom det sociala arbetet är inte enbart ett känt fenomen i 

Sverige utan kan även styrkas av forskning från såväl England, USA och Norge (Höjer 

& Kullberg, 2017). Idag har socialsekreterarna fyra månader på sig att genomföra en 

utredning och kan i vissa fall ha upp till trettio ärenden att arbeta med samtidigt. Den 

höga arbetsbelastningen är något som flera av respondenterna återkommande påtalar är 

påfrestande med tanke på att ärendena ofta är komplicerade. Resultatet utifrån 

respondenterna visar på att de ser sitt arbete som stressfullt och att de har alldeles för 

många ärenden, vilket påverkar deras arbete negativt. Detta styrks också av Welander 

m.fl. (2017) där författarna redogör för att socialtjänsten i Sverige står inför en särskilt 

problematisk situation i samband med hög ohälsa på grund av stress och svåra 

arbetsvillkor. På grund av hög arbetsbelastning påverkas socialsekreterarnas förmåga att 

kunna genomföra ett bra kvalitativt arbete, respondenterna påtalar att de inte hinner göra 

så noggranna utredningar, matchningar eller så pass många uppföljningar som de hade 

velat. Socialtjänsten är i behov av att skapa bättre arbetsvillkor, genom att fokusera på 

att skapa förutsättningar för en mer rimlig arbetsbelastning (ibid.). Den höga 

arbetsbelastningen kan också komma att påverka klienterna i den mån att många 

socialsekreterare blir sjukskrivna, eller väljer att sluta sitt arbete. Vilket kan bli en 

svårighet i klientarbetet då respondenterna beskriver vikten av att ha en god och 

långvarig relation till sina klienter under utrednings-och placeringstiden. Höjer & 

Kullberg (2017) redogör likt respondenterna vikten av att bibehålla sin 

socialsekreterare. 

  

Den höga arbetsbelastningen i sin tur går att koppla till Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell genom att socialsekreterarna går att placera in i barnets 

mesonivå då dessa kan vara individer som är betydelsefulla för barnet men som befinner 

sig utanför barnets närmiljö. Flera av respondenterna förklarar att arbetsbelastningen är 

påfrestande och vilket i sin tur kan kopplas till de lokala politikerna som befinner sig 

inom ramen för barnets exonivå, då beslut fastställs av politikerna såsom 

besparingskrav. Dessa i sin tur kan komma att ha indirekt påverkan på barnet på grund 

den höga arbetsbelastningen, vilket kan resultera i att det uppstår sammanbrott i 

placeringarna (Andersson, 2015). 

  
Placeringsprocessen 

Rekryteringen av familjehem ser olika ut beroende på kommun. I vissa kommuner 

används modeller och utbildningar för potentiella familjehem medans det i andra finns 
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en önskan om att alla ska ha samma metoder, samt att krav på utbildning och 

utredningsmetoder ska ingå i processen när familjehem rekryteras. Det finns riktlinjer 

för hur matchning och rekrytering ska göras men för att kunna kvalitetssäkra arbetet 

krävs att alla gör på samma sätt, detta för att det ska bli så bra som möjligt för barnet 

och familjehemmet. I dagsläget använder socialsekreterarna BBIC:s dokumentation vid 

uppföljning och detta kan ses som vägledning då det inte enbart ses som regelverk utan 

som ett arbetssätt (Socialstyrelsen, 2018). Uppföljningen i sig är viktig då den kan bidra 

till förbättringsmöjligheter och synliggör hur verksamheten överlag påverkar barnet som 

placeras och familjerna runt omkring. Genom att använda sig av en systematisk 

uppföljning inom ramen för BBIC kan dessa områden mätas och bedömas genom ett 

tillvägagångssätt som anses korrekt, tillförlitligt och kvantifierbart. I samband med 

BBIC:s regelverk, en grundläggande systematisk uppföljning i kombination med 

minskad arbetsbelastning, skulle det vara möjligt att sammanbrott på så sätt hade kunnat 

förhindras i större omfattning än idag. 

  

I resultatet framkom också att det är som störst risk för sammanbrott efter en tid in i 

placeringen. En av anledningarna är att matchningen inte blivit tillräckligt bra, och att 

familjehemmet därigenom inte kan tillgodose barnets behov. En annan svårighet kan 

vara att det i ett tidigt skede inte framkommit att barnet har en beteendeproblematik, 

vilket senare visar sig genom att barnet inte trivs i familjehemmet. Men det kan också 

visa sig att familjehemmet inte anser att de klarar av att vara familjehem, eller att 

socialsekreteraren upplever att placeringen inte blev som det varit tänkt. 

  

Fler av respondenterna diskuterar metoden nya kälvesten när det handlar om rekrytering 

av familjehem vilket är en modell som flera kommuner i Sverige använder sig av. 

Metoden används för att kunna utreda blivande familjehem och utredningen består av 

såväl registerkontroll, hembesök samt intervjuer och ska erhålla socialstyrelsens 

rekommendationer (Nya Kälvestenmetoden, 2019).  

 

Professionellas påverkan av sammanbrott i familjehemsplaceringar 
När det gäller de professionellas egna känslor i samband med sammanbrott går det att 

utläsa som något som berör de inblandade på ett eller annat sätt och det framkommer att 

flera av dem upplever en negativ känslomässig påverkan. Detta stärker vikten av att 

bemöta de professionellas känslor då det är av betydelse för deras välmående, men 

också för att de ska ha ork att fortsätta arbeta med den här sortens arbete. En viktig 

åtgärd i detta sammanhang är att socialsekreterarna får handledning och stöttning i sina 

ärenden så att de ges möjlighet att reflektera över tuffa eller svåra situationer. Flera av 

respondenterna påtalar att det finns handledning, vad som inte framkommer är huruvida 

den används i rätt omfattning och utsträckning för ändamålet. Därav skulle en 

undersökning kring just detta område ses som aktuellt, och något som skulle kunna 

hjälpa människor som arbetar inom socialt arbete ytterligare. Handledning i sig är 

viktigt menar Höjer & Kullberg (2017) då författarna redogör för att det inom det 

sociala arbetet är viktigt att inte utsätta sina medarbetare för traumatiska händelser. 

Handledning är också viktigt för att kunna stärka socialsekreterarens entusiasm i arbetet. 

  
Relationens påverkan 

Samtliga av respondenterna tydliggör vikten av att ha en god relation till sina klienter, 

och att detta med fördel kan ses som positivt i samband med ett sammanbrott. Flera 

hävdar också att relationen överlag inom det sociala arbetet är viktigt. Resonemanget 

kan även styrkas genom det relationella perspektivet, då von Wright (2000) menar att 

för att kunna skapa förståelse för en annan individ krävs tillgång till information från 
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den andre. Denna information kan inhämtas genom bland annat språkliga handlingar, 

vilket kan kopplas till att barnet berättar för sin socialsekreterare om något är fel i 

familjehemmet. Något som i sin tur stärker relationens betydelse i detta sammanhang. 

När ett sammanbrott har uppkommit förklarar en respondent att relationen kan stärkas 

ytterligare till barnet, genom att de gått igenom sammanbrottet tillsammans, och därför 

är det viktigt att barnet får behålla samma socialsekreterare. 

  

Inom det relationella perspektivet nämns den professionella relationen som dubbelsidig 

då det finns en maktfördelning mellan klient och professionell. Detta betyder att den 

professionella i relationen bör tänka på och ha ett professionellt förhållningssätt 

gentemot sina klienter för att det ojämna maktförhållandet inte ska upplevas 

problematiskt. Den professionella måste kunna göra en sammanvägning av den makt 

och hjälp som krävs då aspekterna makt och hjälp ständigt är närvarande inom det 

sociala arbetet (Skau, 2018). Relationen mellan socialsekreterare och barnet behöver 

dock ha denna hierarkiska form eftersom den professionelle ibland behöver ta beslut 

som barnet inte vill, men som är befogat för att barnet ska få den omsorg som behövs. 

Vilket kan innebära att socialsekreterarna anser att en placering i ett familjehem inte 

fyller sitt syfte och därför behöver avbryta placeringen.  

 

Slutsatser och implikationer 
Utgångspunkten i studien har varit att besvara våra tre frågeställningar. 

Frågeställningarna var följande: (1) Hur uppfattar socialsekreterare sammanbrott i 

familjehemsplaceringar? (2) Vilka faktorer påverkar enligt socialsekreterarna risken för 

sammanbrott? (3) Hur påverkas de professionella av sammanbrott i 

familjehemsplaceringar? 

 

Samtliga av respondenterna redogör att sammanbrott är ett viktigt ämne att diskutera för 

att kunna skapa förbättringsmöjligheter. En av respondenterna förklarar att sammanbrott 

är något som man inom arbetet får räkna med då barnen som placeras rent krasst 

behöver ha någonstans att bo, och att tiden inte alltid finns om det är en akut situation. 

Flera av respondenterna förklarar att de ser sammanbrott som ett misslyckande från 

socialtjänstens sida och att det i flera fall genom förebyggande arbete skulle kunna 

förhindras. En annan respondent redogör för att sammanbrottet är ett misslyckande från 

vuxenvärlden och att det inte är barnens fel då de inte varit med och valt att de ska bli 

placerade.  

 

Det råder hos flera av respondenterna oklarheter kring vad de anser är faktorer som kan 

kopplas till att det uppstår sammanbrott. En del menar på att det ofta kan kopplas till att 

matchningen i början av placeringen, och att denna inte blivit bra och tar därmed på sig 

ansvaret för det inträffade. I vissa fall kan detta indirekt kopplas till familjehemmet då 

familjehemmet inte fått rätt förutsättningar för att kunna tillgodose det placerade barnets 

behov. Andra hävdar att det tunga biologiska nätverk som ofta följer med barnen kan 

vara en påverkande faktor och förklarar det som att familjehemmet i flera fall kan 

glömma bort att se till alla de delar som medföljer i samband med att ha ett placerat 

barn. Hit hör också kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, umgänge med barnets 

biologiska föräldrar som de i flera fall kanske inte räknat med i så pass stor 

utsträckning. Respondenterna upplevs alla påverkas av sammanbrott på olika sätt. 

Däremot vidhåller flera av deltagarna att det känns som ett misslyckande från 

socialtjänstens sida, medan en annan även vidhåller att det gäller vuxenvärlden överlag. 

I deras arbete är det viktigt att oavsett vad utgångspunkten eller situationen gäller 

ständigt hålla sina egna känslor utanför, vilket av några av respondenterna förklarar som 
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en svårighet. Ett sammanbrott påverkar på olika plan förklarar en av respondenterna, 

både känslomässigt men också rent professionellt. Rörande överens är samtliga av 

respondenterna att ett sammanbrott är ett komplext område och överlag finns det i 

arbetet med barn och unga och människor inte alltid några givna svar.   

 

Avslutningsvis förklarar samtliga av respondenterna att sammanbrott i sig är en 

komplex process och att det finns många anledningar till varför det sker ett 

sammanbrott. Därför vill vi genom detta belysa, likt vad som framkommit i resultatet att 

en viktig del i arbetet med att motverka sammanbrott är att mer personal behövs 

alternativt förbättrade arbetsfördelning. Detta skulle medföra att utredningarna blir 

bättre, mer ingående och på så sätt kan bättre matchningar mellan barnet och 

familjehem göras. Vidare vill vi poängtera likt en respondent att sammanbrott i de flesta 

placeringarna går att undvika. I vissa fall där det sker sammanbrott kan det också 

innebära att barnet får det bättre än i den tidigare placeringen.  

 
Förslag till förbättringsmöjligheter 

För att ge socialtjänsten möjlighet att fånga upp barn som är med om sammanbrott är 

det viktigt att uppmärksamma faktorerna som kan komma att ha påverkan på 

placeringen, och med hjälp av förebyggande insatser förhindra uppkomsten av 

sammanbrott. Socialtjänsten behöver därför mer tid för att kunna utföra djupare och mer 

detaljerade matchningar. Respondenterna beskriver matchningen som en viktig del och 

ett alternativ till det förbättringsarbetet skulle kunna vara att minska antalet ärenden per 

socialsekreterare genom att anställa fler. Vilket också genererar en minskad 

arbetsbelastning och press på socialsekreterarna. Om familjehemmet upplever en 

osäkerhet i hur de ska agera kan stöd från BUP eller annat samtalsstöd införas för att 

försöka hitta lösningar. Detta kan uppfattas som självklart men med tanke på 

socialsekreterarnas tidspress verkar tiden inte finnas för djupdykning i varje ärende. 

Alternativt att en modell tas fram som ska följas och checkas av vid varje 

placeringstillfälle och därefter upprepas efter en tids placering för att se om något 

förändrats. Uppföljningar görs en gång i halvåret men hade dessa blivit mer ingående 

skulle det eventuellt kunna förhindra att sammanbrott sker på grund av att tecken inte 

hunnits identifieras som kan leda till att placeringen får avslutas. 

  

Fokus bör vara att underhålla det aktuella familjehemmet för att försöka förbättra 

situationen för samtliga om det anses genomförbart. Med detta sagt är det viktigt att 

försöka lösa problem som uppstår i tid, för att förhindra att barnet ska få vara med om 

ytterligare en placering då det kan resultera i att barnet kan tappa tilltro till andra 

människor. Men det kan också påverka relationsskapandet och framtida relationer 

(Rostill-Brookes m.fl, 2011). Utifrån Bronfenbrenners modell skulle resultatet kunna 

utläsas utifrån svårigheter i de olika analysnivåerna. I mikronivån talas det om den 

närmaste omgivningen vilket speglar sig i den biologiska familjen och även 

familjehemmet (Andersson, 2015), svårigheter kan vara att dessa inte kommer överens 

och därmed behövs också meso-och exonivån vara delaktig. Genom att organisationerna 

interagerar kan barnet och barnets närmaste erbjudas stöd för att förbättra situationen. 

Förbättringsområden kan vara att förbättra samverkan mellan socialtjänsten och barnets 

skola, men också inom politiken genom att införa en utökad budget som skulle kunna 

bidra till att socialtjänsten får ökade resurser. I makronivån samspelar de olika nivåerna 

tillsammans med de samhällsvärderingar som finns (Socialstyrelsen, 2015). 
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Socialpedagogiska implikationer 

Flera av respondenterna är, likt vi författare rörande överens om att ett sammanbrott i 

placeringar påverkar barnen på olika sätt då varje barn är en unik individ. Detta är en 

viktig del att ta med sig i det socialpedagogiska arbetet då vi i vårt kommande yrkesliv 

kan komma att möta barn som varit med om denna process. Barn som saknar tillit till 

vuxenvärlden och som känner sig oönskade då de inte får möjlighet att växa upp i en 

trygg miljö utan ständigt behöver oroa sig för vad som ska hända härnäst eller vart de 

kommer att hamna. Som framtida socialpedagoger ligger stor vikt på det 

relationsskapande arbetet, att försöka bygga upp tillit så att barnen genom oss kan få 

tillbaka sin tro på vuxenvärlden genom att vi och våra kollegor kan vara en trygg och 

stabil vuxen för barnet. Vi vill genom denna studie redogöra för socialtjänstens arbete 

med sammanbrott, hur detta går till och även belysa vikten av ett fortsatt arbete med att 

förhindra sammanbrott. Vi vill även genom studien försöka påvisa en förbättrad bild av 

socialtjänsten, då det hos socialsekreterarna ligger mycket känslor inblandade i deras 

arbete och att dessa situationer berör på så många plan.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det saknas forskning kring hur placerade barn påverkas av sammanbrott och 

hur de upplever själva processen. Därför skulle vidare forskning vara till stor hjälp med 

anledning av att det hade kunnat bidra till bättre förutsättningar för dessa barn. Likaså 

hade professionella fått mer kunskap om hur deras bemötande gentemot dessa barn 

skulle kunna se ut för att uppnå bästa möjliga stöd. Genom den ökade kunskapen skulle 

det skapas bättre förutsättningar för att kunna hantera barnens eller 

ungdomarnas känslor, vilket är en viktig del i det förebyggande arbetet.  
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Bilagor 
 

Bilaga A - Intervjuguide            

 

Arbete kring placeringar; 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat med barn och unga? 

• Skulle du vilja berätta om dina arbetsuppgifter? 

• Kan du berätta om hur ni i era placeringar beaktar barnets bästa? 

• Hur följer ni upp era familjehemsplaceringar? 

• Vilken hjälp och vilket stöd är familjehemsföräldrarna berättigade från er? 

• Arbete kring sammanbrott; 

• Kan du berätta vad ett sammanbrott är enligt dig? 

• Vad anser du är orsaken/orsakerna till att det sker sammanbrott? 

• Kan du berätta om ett ärende där det uppstod ett sammanbrott? 

• Hur hade du i detta ärende kunnat göra annorlunda? 

• Kan du berätta hur ni arbetar för att förhindra att det sker sammanbrott? 

• Kan du berätta om det finns några faktorer hos barnet som du anser har    inverkan på 

sammanbrott? 

• Kan du berätta om ett ärende där det fanns risk för sammanbrott men detta 

förhindrades? 

• Vilka initierar i störst omfattning sammanbrott och varför? 

• Hur påverkas professionella; 

• Kan du berätta om ett ärende och hur det sammanbrottet påverkade dig? 

• Kan du berätta om vilka konsekvenser sammanbrottet medförde för dig? 

• Kan du berätta om din uppfattning av relationens betydelse mellan dig och 

barnet/familjehemmet i samband med ett sammanbrott? 

• Kan du berätta om ett ärende där din relation till barnet/familjehemmet förändrades på 

grund av sammanbrott? 

• Kan du berätta om ett ärende och på vilket sätt din relation till barnet var extra 

betydelsefull? 

• Varför anser du att det är viktigt att uppmärksamma sammanbrott? 

• Finns det något som du anser att vi skulle frågat mer om, som du vill berätta? 
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Bilaga B Missiv 

 

 Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

  
Växjö 2019-02-04 

                                                                                              

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik, inriktning ungdoms- och 

missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

  

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva där vi valt att 

inrikta oss på sammanbrott i familjehemsplaceringar och hur du som socialsekreterare 

ser på denna process. Vårt intresse berör hur du som socialsekreterare ser på 

sammanbrott i  familjehemsplaceringar, vilka faktorer som du anser har störst inverkan 

på sammanbrott och vad du tänker om den professionella relationens påverkan på 

sammanbrott.  

  

När det gäller detta anser vi att din kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av då dina uppfattningar är viktiga för oss i vår studie. För att vi ska få 

möjlighet att ta del av din kunskap, erfarenhet och uppfattning skulle vi vilja göra en 

intervju med dig. Intervjun kommer att pågå under ca 1 timme.  

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst 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. Vidare vad 

det gäller etiska riktlinjer kan du läsa vidare om detta på sidan 2. 

  

Vi kommer att kontakta er per telefon i slutet av v. 6 alt början på v.7 för att bestämma 

vidare om tid och plats om du vill och har möjlighet att medverka i vår studie. 

Skulle du ha ytterligare frågor får du mer än gärna kontakta oss eller kursansvarig. 

  

Tack på förhand för din medverkan.  

  

Med vänlig hälsning 

  

Julia Glans                                                             Amanda Salo Weinsjö 

Jg222vi@student.lnu.se                                        aw222vd@student.lnu.se  

0709- XX XX XX                                                0723-XX XX XX 

XX                                                                                                                                       

                                             

Handledare: Zum Wik 

Examinator: Martin Hugo  

Kursansvarig: Mats Anderberg  
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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 kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

  

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. 

  

  

                        

                    Julia Glans 

                                                          Amanda Salo Weinsjö 

                                                                                     

  

                                         

  

Växjö 2019-01-23 

  

Handledare: Zum Wik 

Examinator: Martin Hugo 

Kursansvarig: Mats Anderberg
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