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Abstract 
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The aim of this study was to understand how a social workers responsible for foster children 

within the municipal social services, is working with the children’s continuous relationships 

with family members and other significant related, as well as which knowledge formed the basis 

for their work practice. The study is based on interviews with eight social workers from three 

different municipalities. The results showed that the work is based on the law which causing 

interpretations, in which the individual assessment is in fact to be based on the child's needs- 

and best, but in practice are decisions made by and involving several parties. The study showed 

that the guardians and foster cares wills and opinions weigh heavily, often at the expense of the 

child perspective. As a strategy to assess the child's best, the social workers turn to their own 

quiet knowledge and colleagues and the organization's traditions to retrieve knowledge that 

supports the decisions, and to a lesser extent to scientific knowledge and evidence-based 

practice. The social workers also expressed a wish to work more with scientific underpinnings, 

but the organization does not work with routine gathering of scientific knowledge.  
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Inledning 

 

Problembakgrund  

I den här uppsatsen ämnar vi söka kunskap om hur den kommunala socialtjänsten arbetar med 

familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med anhöriga, och andra betydelsefulla 

närstående, fortsättningsvis avser vi med detta anhöriga. I Socialtjänstlagen anges 

“Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna 

tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämnden ansvarar för att 

den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård” 

(2001:453 6 kap 1 §). Med familjehem avser vi “en vanlig familj som tar emot ett eller flera 

extra barn att bo tillsammans med övriga familjemedlemmar” (Sallnäs, Wiklund och Lagerlöf 

2010, s. 5). Vi tar avstamp i Socialtjänstlagen och andra lagar och regler som ska styra 

familjehemsplacerade barns rätt att bibehålla relationer med anhöriga. Lagar och regler som 

ibland kan vara motstridiga och komplexa, vilket är anledningen till att vi valt att titta närmare 

på detta arbete. 

När ett barn placeras i familjehem, såväl frivilligt enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller 

genom tvång enligt Lagen om vård av unga (1990:52) har kommunens socialtjänst 

huvudansvaret för barnet. Socialtjänsten ska arbeta aktivt för familjehemsplacerade barns 

bibehållande av samhörighet och kontakt till anhöriga (Socialstyrelsen 2013, s. 41). Att ett barn 

blir familjehemsplacerat handlar främst inte om att barnet och dess vårdnadshavares nära 

relation dem emellan är skadad, utan på grund av vårdnadshavarnas bristande föräldraförmåga 

eller missförhållande i hemmet (Andersson 1998, ss. 3, 6).1 

Socialtjänstlagen från år 1980 betonar självbestämmande och delaktighet i utformning av 

vården. Vården ska göras i samråd med den unge och/eller vårdnadshavaren. Barnen har rätt 

till individanpassade insatser, delaktighet samt att få relevant information och ges möjlighet att 

framföra sina åsikter. Vården utanför hemmet ska därmed styras av barnets bästa och ska 

bedömas i förhållande till individen (Ponnert 2007, s. 47; Socialstyrelsen 2013, s. 39). 

Tillsynsrapporter från IVO visar dock att det finns brister i bland annat placerade barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande, vilket kan leda till sämre individanpassning av 

socialtjänstens insatser (Socialstyrelsen 2016, s. 21). 

                                                 
1 Andersson, Gunvor är en framstående forskare inom socialt arbete, med forskningsinriktning på social 

barnavård. 
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Problemformulering 

Oavsett vilka skäl som ligger bakom en familjehemsplacering ställer det krav på relationer 

mellan barnen, familjehemmet, de biologiska föräldrarna, och andra till barnet närstående 

personer. Hur relationen och arbetet med detta ska se ut har forskare olika åsikter om. Vissa 

menar att det är viktigare att familjehemsplacerade barn har en god relation till sina 

familjehemsföräldrar, hellre än till deras biologiska föräldrar. Detta för att barn under en 

placering har rätt till trygga och stabila föräldrar samt att placeringen inte ska äventyras på 

grund av kontakt med den biologiska familjen. Andra forskare hävdar motsatsen, och anser att 

en familjehemsplacering är ett trauma för ett barn och att de har rätt till kontakt med sin 

biologiska familj. Det finns också en medelväg där forskning visar att en kombination av goda 

relationer, till både familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar, gör att barnen lättare kan 

relatera till sina familjehemsföräldrar, och förstå de biologiska föräldrarnas problematik som 

ligger till grund för att barnen inte kan leva med dem (Ponnert 2007, s. 62; Atwool 2013, ss. 

181-185). Vi kan således konstatera att forskningen visar på olika, och motsatta, strategier i 

denna fråga. Vilken forskningslinje som än åberopas är det i sammanhanget viktigt att 

understryka att familjehemsplacerade barn enligt Socialtjänstlagen (2001:453 6 kap 1 §) har 

rätt att bibehålla relationer till sin biologiska familj och andra närstående. 

I ett familjehemsplacerat barns kontakt med anhöriga kan osämja uppstå eftersom det finns 

många delaktiga parter som kan ha olika syn på hur, när och var barnens kontakt ska utformas 

(Atwool 2013, s. 185). Att hantera komplexa frågor likt familjehemsplacerade barns kontakt 

med anhöriga, menar forskare finns en bristande kunskap och kompetens om inom socialt 

arbete. Enligt forskare ska socialt arbete i högre utsträckning än vad som sker idag präglas av 

vetenskaplig baserad kunskap. Samtidigt som det enligt flera studier visar att socialarbetare 

snarare använder sig av sina egna och kollegors yrkeserfarenheter (Bergmark & Lundström 

1998, s. 292; Bergmark och Lundström 2000, s. 2). 

Socialarbetarna befinner sig ofta i en asymmetrisk maktrelation till klienterna och står 

dagligen inför komplexa frågor där de har makten, och måste fatta beslut, ibland snabbt med 

motstridiga viljor och önskemål där det inte finns konkreta riktlinjer och mallar för hur arbetet 

ska utföras (Eliasson-Lappalainen 2006, s. 319; Ponnert 2007, s. 9). Socialsekreterarna ska 

enligt lagstiftning främja kontakten mellan barn och dess anhöriga, och i detta bedöma barnets 

bästa vilket kan vara en svår balansgång (Ponnert 2007, ss. 235, 253-254). Vi är därför 
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intresserade av hur det fungerar för socialsekreterarna som ska utforma vården, genom att 

främja den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående och dess hemmiljö. 

Eftersom denna del av det sociala arbetets praktik handlar om utsatta barns relationer med 

anhöriga, anser vi att det är ett område som ständigt är i behov av att studeras. Vår genomgång 

av relevant forskning visar att studier kring socialsekreterarnas erfarenheter av arbetet är 

begränsad. Därför handlar studien om socialsekreterarnas syn på detta arbete. För att förstå vår 

empiri använder vi handlingsutrymme, tyst kunskap och evidensbaserad praktik som teoretiska 

perspektiv. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att förstå hur socialsekreterare, inom den kommunala socialtjänsten, som 

ansvarar för familjehemsplacerade barn, arbetar med familjehemsplacerade barns bibehållande 

av relationer med anhöriga. För att nå syftet har vi formulerat nedanstående frågeställningar:  

 

 Hur beskriver socialsekreterarna sitt arbete med familjehemsplacerade barns 

bibehållande av relationer med anhöriga?  

 Vad använder socialsekreterarna för strategier för att bedöma vad barnets bästa är i 

arbetet med familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med anhöriga? 

 Hur använder sig socialsekreterarna av vetenskaplig kunskap i arbetet med 

familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med anhöriga? 

 

Studiens disposition 

I inledningen redogör vi för vårt forskningsproblem, syfte och frågeställningar. Den tidigare 

forskningen behandlar vad andra forskare har gett för resultat kring familjehemsplacerade barns 

kontakt med anhöriga, samt socialsekreterares kunskapsinhämtning. Teorin utgår från 

begreppet handlingsutrymme, samt kunskapsteorierna, tyst kunskap och evidensbaserad 

praktik. I metodavsnittet redogör vi för val av metod och datainsamlingsmetod, urval, 

genomförandet och bearbetning av intervjuerna, arbetsfördelning av arbetet samt etiska 

övervägande. Följande avsnitt är ett integrerat Resultat- och analysavsnitt som behandlar vårt 

empiriska resultat och vår analys vi bemöter utifrån våra teoretiska utgångspunkter samt 

tidigare forskning. Vi för sedan en sammanfattande slutdiskussion där vi tar upp studiens 

huvudsakliga resultat i en genomgående diskussion och knyter an till studiens syfte och 



 

4 

 

frågeställningar för att visa att vi besvarat studiens frågor, vi ger även förslag på fortsatt 

forskning.  

 

Tidigare forskning 

 

Under den här rubriken presenterar vi relevant tidigare forskning inom studiens ämne. Vi 

presenterar tidigare forskning tematiskt likt Bryman (2011, s. 528) under de teman vi anser är 

framträdande. 

En aspekt vi är medvetna om som kan skapa förvirring är den tidigare forskningens olika 

benämningar på de berörda parterna inom familjehemsarbetet. Bland annat benämner 

forskningen familjehem, familjehemsföräldrar och anhöriga olika. Vi har valt att behålla 

forskningens benämningar för att inte ändra, och för att vi inte vill avgöra vad forskningen 

menar med benämningarna. Vi tolkar att sammanhanget syftar till, och att forskningen berör 

samma område studien handlar om, nämligen familjehemsplacerade barn och dess bibehållande 

av relationer med anhöriga. 

 

Kontakt med anhöriga 

Det finns olika synsätt på vad som är det bästa för placerade barn när det handlar om deras rätt 

att bibehålla relationer till viktiga personer, exempelvis biologiska föräldrar och andra anhöriga. 

Ett perspektiv utgår ifrån vad Ponnert (2007, s. 62) kallar den behovsinriktade skolbildningen. 

En skolbildning kan ses som ett tankesätt som kan förklara hur placerade barn påverkas av en 

separation från sina biologiska föräldrar, och vad de betyder för barnen. Den behovsinriktade 

skolbildningen betonar att familjehemsplacerade barn har rätt till trygga och psykologiskt 

stabila föräldrar. Behovsinriktningen utgår från att socialtjänstens placeringar främst ska vara 

långvariga för att barnet och fosterföräldrar ska få möjlighet att utveckla en trygg och bra 

relation.  

Barnets känsla av varaktighet i familjehemmet kan äventyras av att barnet har kontakt med 

sina anhöriga under familjehemsplaceringen. Kontakten kan innebära svåra övergångar för 

barnet, att de återfår gamla minnen och känslor samt riskerar att utforska gamla destruktiva 

relationer. En annan problematik handlar om att barnen behöver vara lojala till både 

familjehemmet, som tar hand om och beskyddar dem. Samtidigt som de behöver vara lojala 

mot sin biologiska familj som de kan ha en stark, men ambivalent anknytning till (Atwool 2013, 

ss. 182, 185). Att ha kontakt med sina biologiska föräldrar kan ha negativa effekter menar 
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kritiker. Kontakt mellan barn och dess biologiska föräldrar har inte visat sig vara positivt för 

barnets utveckling, men däremot positivt för placeringens stabilitet (Ponnert 2007, s. 62). 

Ett annat synsätt, den relationsinriktade skolbildningen, betonar att ett familjehemsplacerat 

barn har rätt till kontakt med föräldrar och anhöriga och att det är väsentligt för barnets 

utveckling. Perspektivet betonar att en placering är ett trauma för ett barn och att en kontakt 

med barnets viktiga anhöriga, oftast föräldrarna, leder till att barnet får mindre känslomässiga 

problem. Den relationsinriktade skolbildningen hävdar att socialtjänstens agerande i första hand 

ska fokusera på hemmalösningar, och endast göra nödvändiga familjehemsplaceringar. Denna 

inriktning är också någonting socialtjänstlagen (2001:453) influeras av. Lagstiftningen betonar 

att socialtjänstens vid en placering utanför hemmet, ska arbeta aktivt för att barnet ska bibehålla 

relationer med sina anhöriga (Ponnert 2007, s. 62). 

Det betonas även att familjehemsplacerade barn bör, och själva vill, ha en bra relation till 

både sina fosterföräldrar, och sina biologiska föräldrar och därmed är kontakt med anhöriga bra 

för barnet. Barnen uttrycker att de vill tillhöra båda familjerna men på olika sätt (Atwool 2013, 

s. 182-183; Andersson 1998, s. 19). Barn som har kontakt med både fosterföräldrar och 

biologiska föräldrar utvecklar mer realistiska tankar och kan relatera lättare till respektive part, 

det underlättar även barnens identitetsutveckling menar Andersson (1998, s. 20). Andersson 

(1998, s. 6) betonar att familjehemsplacerade barn har rätt till kontakt med sin ursprungsfamilj, 

dels på grund av barnets identitetsutveckling då barnet har rätt att veta vart den kommer ifrån 

och vem den är. 

Något som är viktigt när det handlar om att barnen ska ha kontakt med anhöriga handlar om 

fosterföräldrars delaktighet i processen. Det är en viktig del att fosterföräldrarna är en stödjande 

del för de biologiska föräldrarna, för att kontakten ska fungera. Fosterföräldrar-rollen har 

förändrats från att vara en ersättande-förälder till att förväntas vara en del av det sociala teamet. 

Trots att fosterföräldrar mestadels är medvetna om deras förväntade ansvar när det handlar om 

barnets kontakt med anhöriga, är det relevant med utbildning angående deras ansvar (Sanchirico 

& Jablonka 2000, ss. 187-189). Genom att fosterföräldrar samarbetar och håller en kontinuerlig 

kontakt med barnets biologiska föräldrar ses de som en viktig komponent för att barnen ska 

bibehålla en relation till sina anhöriga (Sanchirico & Jablonka 2000, s. 187).  

 

Barnet som aktör 

En tydligare lagstiftning och en reviderad barnkonvention på 1990- och 2000-talet har ökat 

rättigheterna för barnen och deras chans att få sin röst hörd (Andersson 2013, s.96). Barnen 
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i  Johnson Ruff, Yoken och Voss (1995, ss. 972-973) studie uttrycker att de vill bli mer 

delaktiga och få mer information angående anledningen till en fosterhemsplacering. Vikten av 

att lyssna på barnets röst har ökat, trots detta visar det sig att många barn fortfarande inte ges 

möjlighet att vara delaktiga i frågan om kontakt och umgänge med sin biologiska familj under 

utredning eller placeringstiden (Atwool 2013, ss. 183-184; Cederborg & Karlsson 2011, ss. 

165, 174).  

Socialsekreterarna ska enligt lagstiftning främja kontakten mellan barn och dess anhöriga, 

och i detta bedöma barnets bästa vilket kan vara en svår balansgång. Barnets bästa kan i många 

fall bli styrande av vad vuxna anser är barnets bästa, där det egentliga barnets röst försvinner. 

Det kan resultera i en generalisering av att kontakt är alla barns bästa, där det enskilda barnets 

behov hamnar i skymundan. Den nuvarande Socialtjänstlagen (2001:453) betonar kontakten 

med den biologiska familjen, bland annat på grund av att släktingplacering enligt 6 kap 1 § 

alltid ska övervägas. Kontakten med de biologiska föräldrarna framställs oftast som en rätt för 

barnen, men i praktiken framställs det som en rätt för föräldrarna och medför en plikt från 

barnen. Detta då det utifrån föräldrarnas sida är frivilligt med kontakt, men barnens möjligheter 

att ställa krav på kontakt saknas (Ponnert 2007, ss. 235, 253-254). 

 

Socialsekreterarens arbete 

Socialtjänsten ska, enligt lagstiftning, arbeta aktivt med att familjehemsplacerade barn 

återförenas med sin biologiska familj, samt främja arbetet med goda relationer mellan de 

placerade barnen och deras biologiska föräldrar.  Detta har dock visat sig vara ett ansvar som 

brister (Andersson 1998, s. 6). 

Det kan skapas konflikter i arbetet med att barnet ska ha kontakt med sina anhöriga. Både 

mellan barnet och socialsekreteraren, där barnet kan uttrycka en vilja av att ha kontakt, och 

socialsekreteraren kan visa en oförmåga att förstå relevansen av kontakten mellan barnet och 

dess anhöriga (Atwool 2013, ss. 183-184). Det kan även skapa konflikt mellan de biologiska 

föräldrarna och barnen. Detta då det kan uppstå många känslor i arbetet med att ge barnen 

möjlighet att ha kontakt med sina anhöriga. Kontakten kan för barnen innehålla känslor av 

glädje, men även sorg, ilska, förlust och skuld. Känslorna hos de biologiska föräldrarna kan 

präglas av otillräcklighet, hjälplöshet, förnedring och skuld. De blandade känslorna kan leda 

till störningar i fosterhemmet (Sanchirico & Jablonka 2000, s. 188).  

Det kan även uppstå problematik i arbetet med att främja barnets relationer med anhöriga, 

när socialsekreterarna och familjehemmet har delade åsikter om vad som är det bästa för det 
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placerade barnet. Socialarbetare eftersträvar att tillfredsställa familjehemmet genom att undvika 

kontakt mellan barnet och dess anhöriga, om det är vad familjehemmet önskar. Att 

socialsekreterarna tillfredsställer familjehemmet handlar om att de vill minska risken för 

störningar i familjehemmet som kan bidra till omplaceringar, eftersom det är skadligt för barnen 

att omplaceras mellan olika familjehem (Sanchirico & Jablonka 2000, s. 187). 

Socialsekreterarens beslut om kontakt ska handla om att barnet ska känna en plats av 

tillhörighet i familjehemmet, och att inte äventyra den platsen på grund av kontakt med den 

biologiska familjen. Det handlar inte om att kontakt med den biologiska familjen ska tas i andra 

hand, men att kontakten ska vara väl genomtänkt och stödjande av alla parter. Beslut om kontakt 

ska därmed övervägas utifrån kriterier för vad som är det enskilda barnets intresse (Atwool 

2013, ss. 193-196). 

Det finns sammanfattningsvis fyra involverade parter i ett familjehemsplacerat barns kontakt 

med den biologiska familjen och andra anhöriga. Barnet, den biologiska familjen, 

familjehemsföräldrarna och socialarbetaren. Alla har egna åsikter om när, var och hur kontakt 

ska ske, vilket medför en stor potential av konflikt beroende på intresse (Atwool 2013, s. 185).  

 

Socialsekreterarens kunskap och kompetens 

Tidigare forskning visar att det-, inom socialt arbete-, finns en bristande kunskap och 

kompetens i att hantera komplexa situationer inom barnavårdsfrågor (Bergmark & Lundström, 

1998, s. 292).  Socionomers kunskaper och kompetens har på senare tid fått högre krav och 

blivit ifrågasatta på ett annat sätt än tidigare. Diskussioner förs om vidareutbildning efter 

socionomutbildning krävs vid arbete som rör barn och unga. Det ökade kravet på 

dokumentering, utvärdering och uppföljningsarbete hänger ihop med det ökade kravet på 

kunskap och kompetens. Socialt arbete ska med anledning av det arbeta mer utifrån 

vetenskaplig baserad kunskap, och mot en evidensbaserad praktik (Bergmark & Lundström 

2000, s. 2; Bergmark & Lundström 2008, s. 5). 

Den självständiga kunskapssökningen hos yrkesverksamma socionomer visar på låga siffror 

och få socialarbetare läser vetenskapliga tidskrifter inom sitt egna yrkesfält, även att det 

professionella fältet som dominerar läsningen är barnavården. Trots att barnavårdens personal 

är mest aktiva jämförelsevis med andra fält, är det oroväckande att så få är kunskapsaktiva 

eftersom den professionella nivån är så hög. (Bergmark & Lundström 2000, ss. 8-9, 14; 

Bergmark & Lundström 2008, s. 9) Vad det kan bero på kan förklaras med olika faktorer. Bland 

annat spelar verktyg från socionomutbildningen roll, organisationens uppmuntran till de 
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anställdas självständiga kunskapssökning, den egna socionomens syn på självständig 

kunskapssökning samt tid och resurser för att inhämta kunskaper (Bergmark & Lundström 

2000, s. 15). Socialsekreterarnas kunskaper är även omgärdat av organisationens regler och 

riktlinjer som styr arbetets utformning, och kan påverka den självständiga 

kunskapsinhämtningen till att inte våga söka sig till outforskade lösningar (Nordlanders 

2006,  s. 164). Att socialsekreterare inte använder vetenskapligt underbyggda påståenden kan 

bero på en okunskap i att veta rent praktiskt hur man söker i vetenskapliga databaser, och för 

att arbeta mer likt en evidensbaserad praktik krävs det information och utbildning i detta menar 

Bergmark och Lundström (2008, s. 13). Deras resultat visar en positiv inställning till en 

evidensbaserad praktik, och en vilja i att arbeta efter vetenskapliga metoder, men anledningen 

till att det inte görs är att evidensbaserad praktik ännu inte fått fäste i det sociala arbetet. Samt 

att det finns olika sätt att förhålla sig till det vetenskapliga och praktiken, då finns vissa kritiker 

mot att evidensbaserad praktik handlar om riktlinjer. Skepsisen handlar om att det råder en 

rädsla i att klienttiden förminskas och det sociala arbetet blir ekonomistyrt om det sociala 

arbetet går mot en evidensbaserad praktik menar Bergmark och Lundström (2008, s. 13) 

 

Kunskapskällor 

Vilka kunskapskällor socialarbetare inhämtar sina kunskaper ifrån varierar från teoretiska 

kunskaper till egna, respektive yrkeserfarenheter. Det som framträder som den rådande 

kunskapskällan är användandet av individens egna erfarenheter, därefter arbetskollegor och 

utbildningar. Det finns en tanke i socialt arbete som visar på att kunskaperna måste läras in, 

genom praktiken och erfarenheter från kollegor, det kan handla om att socionomutbildningen 

saknar praktiska delar socionomer behöver för att klara av arbetet. Det är således praxiskunskap 

och så kallad “tyst kunskap” som värderas högt när socialarbetarna talar om sina kunskapskällor 

(Bergmark & Lundström 2000, ss. 10-11). Enligt Tydén, Josefsson och Messing (2000, s. 24) 

är bland annat egen livserfarenhet och kollegor framträdande kunskapskällor som vägledning 

inom yrket som socialsekreterare. Arbetet kan vara stressigt och då finns alltid kollegorna 

omkring för snabba svar vid osäkra funderingar. Då kan det visa sig att lathundar och 

rutinpärmar finns, men används inte.  

Tidigare forskning visat att socialarbetare inte använder sig av vetenskapligt baserad 

kunskap som underlag i beslut. Men det betyder inte att socialarbetare inte använder sig av 

vetenskaplig kunskap i sitt arbete (Bergmark & Lundström 2000, s. 14; Nordlander 2006, ss. 

200-201). Tydén, Josefsson och Messing (2000, ss. 27-28) skriver att många vill hålla sig 
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uppdaterade inom forskning men att de inte vet om det finns relevant forskning inom deras 

område eller hur de hittar det. Många återger en pliktkänsla att hålla sig uppdaterad inom 

forskningen, detta samtidigt som socialsekreterarna inte vet om det verkligen gör någon 

egentlig nytta i, eller skillnad för, deras praktiska arbete. 

 

Sammanfattning tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det finns olika sätt att se på barnets bästa- och behov av att bibehålla 

relationer med anhöriga. Oavsett synsätt visar arbetet på komplexa frågor eftersom det är många 

delaktiga parter med olika intressen. Det blir också komplext eftersom det är en svår balansgång 

att bedöma vad barnets bästa är. I detta arbete finns det olika sätt som socialarbetare inhämtar 

sin kunskap från. Dels från teoretisk och vetenskaplig kunskap, men även via erfarenheter från 

sig själv och sina kollegor. Vår studie har som ambition att förstå hur socialsekreterare, inom 

den kommunala socialtjänsten, som ansvarar för familjehemsplacerade barn, arbetar med 

familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med anhöriga, samt vilken kunskap som 

ligger till grund för arbetets praktik. Vi anser att de motstridiga rösterna och socionomers olika 

syn på kunskapskällor samt deras bristande kompetens- och kunskaper enligt tidigare forskning 

är spännande och väcker vårt intresse.  

 

Teori  

 

Uppsatsen tar sin teoretiska utgångspunkt i begreppet handlingsutrymme och kunskapsteori. 

Begreppet handlingsutrymme anser vi som relevant eftersom det ständigt är närvarande i 

socialsekreterarnas arbete och kan ge en förståelse om hur socialsekreterarna arbetar med 

familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med anhöriga. Kunskapsteori utgår 

enligt Thomassen (2007, s. 13) från frågor som vad kunskap är, hur vi kan uppnå kunskap och 

vad vi kan ha kunskap om. Det finns flera olika kunskapsformer och de kunskapsformer som 

används i att analysera studiens resultat är evidensbaserad praktik och tyst kunskap. Dessa är 

valda då vi anser att det är dessa begrepp som hjälper oss att förstå socialsekreterarnas arbete, 

samt på grund av de ökade krav och förväntningar på vetenskaplig underbyggnad vi ser har 

ökat inom praktiken i socialt arbete. Teorierna och begreppet är därmed valda mot bakgrund av 

vårt empiriska material.  
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Handlingsutrymme 

Att arbeta som socialarbetare innebär att vara företrädare för en organisation, att arbeta utifrån 

organisationens lagar, riktlinjer och regler, men även att se till klientens bästa (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, ss. 16-17; Johansson 2004, s. 109). Socialarbetaren har i sin 

yrkesroll ett handlingsutrymme, som utformas av organisationen som styr handlingsutrymmets 

omfång. Detta utrymme utformas och påverkas även av andra faktorer i egenskap av traditioner, 

professionell tolkning, rutiner och i mötet mellan klient och profession. Handlingsutrymmet 

skapas således i interaktionen mellan organisationen och professionen där båda kan påverka 

varandra. Hur utrymmet manövreras är ett ansvar för den enskilda socialarbetaren, och kan 

nyttjas på skilda sätt beroende på den personliga erfarenheten, detta trots att en organisations 

traditioner ger upphov till ett likartat användande (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss. 

16-17, 24-25).  

Handlingsutrymmet är inte något bra eller dåligt, det handlar inte heller om regler, utan 

handlingsutrymmet ska snarare förstås som möjligheten att självständigt agera inom 

organisationens ramar och mellan alla regler som omgärdar yrket som socialarbetare. 

Möjligheten att tolka regler, ger även socialarbetaren makt gentemot klienten vilket kan 

förklaras som tolkningsföreträde (Svensson, Johnsson & Lannemets 2008, ss. 24-25). 

I relationen mellan socialarbetaren och dennes klient, finns alltid en asymmetrisk 

maktrelation där socialarbetaren har tolkningsföreträde gentemot klienten, och klienten sitter i 

en beroendeställning gentemot socialarbetaren. Socialarbetaren ges rätten att tolka, förklara, 

och besluta om händelser. De har därmed rätten att definiera klientens behov och vilka resurser 

som är relevanta. Socialarbetarens makt står till dennes förfogande att både hantera, och ansvara 

över, så att den används till gagn för klientens intresse, eftersom makten blir som mest synlig 

när oenighet uppstår (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss. 69, 72-73, 167, 180). 

I analysen kommer begreppet handlingsutrymme användas för att tolka och få en förståelse 

för hur socialsekreterarna arbetar med familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer 

med anhöriga. 

 

Tyst kunskap 

Forskaren som myntade begreppet tyst kunskap var Michael Polanyi. Hans grundtanke var att 

“vi kan veta mer än vad vi kan säga”, och att det i allt kunnande och vetande finns en tyst 
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dimension (Polanyis 2013, s. 27). Polanyi skriver att all vår vetskap om världen, är eller vilar 

på, en grund av tyst kunskap vi inte kan formalisera i ord.  

Rolfs (1991, s. 63) tolkning av Polanyi är att en individs verklighetsuppfattning är styrd 

utifrån tidigare erfarenheter, individens bakgrund och tidigare kunnande. Tyst kunskap kan ses 

som ett redskap för att inhämta kunskap.  

Tyst kunskap är således en av flera kunskapsformer, och kan förklaras som outtalad kunskap. 

Kunskapen är personlig, privat och svår att delge andra. Det kan exempelvis handla om hur 

socialsekreteraren bemöter klienter. Socialsekreteraren utgår från sina tidigare praktiska 

erfarenheter, men varför och hur hen agerar i olika situationer, kan vara svårt att formulera 

verbalt för någon annan. Vi gör saker omedvetet, vilket också inkluderar vårt sätt att agera i 

arbetsrelaterade situationer, där erfarenheter är ett viktigt redskap. Den tysta kunskapen finns 

där som ett redskap när vi agerar, men vi kan alltså inte formulera vad vi baserar agerandet på, 

eller varför vi väljer att agera på ett visst sätt (Svensson. Johnsson & Laanemets 2008, s. 224; 

Kalman 2013, s. 58; Rolf 1991, s. 28-29).  

I uppsatsen avser vi att användandet av tyst kunskap innebär att handla utifrån erfarenheter 

och färdigheter som vi är omedvetna om att vi har. 

 

Evidensbaserad praktik 

Evidensbaserad praktik (EBP), inom socialt arbete i Sverige handlar om de ökade kraven på att 

underbygga påståenden med en vetenskaplig kunskapsbas, vilket har varit framträdande sedan 

slutet på 1990-talet. För att ge klienten hjälp utformat av bästa möjliga tillgängliga kunskap, 

behövs ett så gediget kunskapsunderlag som möjligt och socialsekreterarnas slutsatser behöver 

grundas i flertalet vetenskapliga studier (Bergmark & Lundström 2006, ss. 99-102; Blom, 

Morén & Nygren 2013, s. 17). 

Grundtanken inom evidensbaserad praktik utgår från att det är nödvändigt med intuition och 

professionell erfarenhet som kunskapskälla, men att det inte är tillräckligt för att utföra god 

praktik. Socialarbetaren behöver även systematiskt använda sig av forskning, beprövad 

erfarenhet, ha klientens behov och intresse i centrum, samt följa upp och utvärdera individens 

insats och metoder, för att utföra god evidensbaserad praktik. Genom att göra detta hjälper 

evidensbaserad praktik till med att sätta ord på vad som är problemet när etiska dilemman 

uppstår, exempelvis om insatsen skadar mer än gör nytta (Svanevie 2013, ss. 17, 25, 108-109; 

Blom, Morén & Nygren 2011, s. 202). 
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För att kunna arbeta enligt evidensbaserad praktik krävs alltså hänsyn till det relevanta i varje 

enskilt fall, att bedöma vad relevant forskning säger i förhållanden till det enskilda fallet, samt 

vad det enskilda fallet betyder i förhållande till det generella kunskapsläget. Det sker en 

pendling mellan lokalt vetande genom den dagliga praktiken, och globalt vetande av generell 

kunskap som förmedlas genom forskning (Svanevie 2013, s. 41). 

I relation till vår studie kopplas evidensbaserad praktik i analysen till hur socialsekreterarna 

använder sig av vetenskaplig kunskap i arbetet. 

 

 

Metod 

 

Val av metod 

Detta är en kvalitativ studie där vi syftar till att tolka och förstå, med utgångspunkt i den 

hermeneutiska ansatsen (Jfr Bryman 2011, s. 507-508), intervjupersonernas utsagor om sitt 

arbete med familjehemsplacerade barn och bibehållandet av relationer med anhöriga. Vi har 

således inte en kvantitativ ambition som att med statistiska metoder dra slutsatser eller mäta 

förekomst (jfr Brymans resonemang om kvalitativa och kvantitativa ansatser 2011, s. 40). 

Studien är deskriptiv och vi har sökt intervjupersonernas beskrivningar om deras arbete, för att 

sedan med teoretisk grund i evidensbaserad praktik, tyst kunskap och begreppet 

handlingsutrymme analysera hur arbetet ser ut, för att på ett vetenskapligt sätt ta oss an det 

empiriska materialet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 47). Vi är även medvetna om att våra val av 

teoretiska utgångspunkter kan påverka studiens resultat, och med andra utgångspunkter hade 

resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. 

 

Val av datainsamlingsmetod 

För att nå syftet har vi valt att göra intervjuer för att få fram kunskap om hur socialsekreterarna 

arbetar i frågan om familjehemsplacerade barns bibehållna relationer med anhöriga. Metoden 

kännetecknas av att forskare ska få insikt och kunskap om enskilda människors upplevelser och 

handlingar (Ahrne & Svensson 2011, ss. 11, 36). 

I arbetets inledande skede funderade vi över andra metodologiska tillvägagångssätt som 

exempelvis observationer, eller analyser av för sammanhanget relevanta texter. Vad gäller den 

sistnämnda metoden fann vi inte tillräckligt med material med socialsekreterarnas egna 

perspektiv som hjälpte oss att nå syftet, varför vi valde bort detta. Att genomföra observationer 
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ansåg vi vara problematisk ur etisk synvinkel, eftersom vi hade behövt träffa socialsekreterarna 

tillsammans med deras klienter för att få kunskap om arbetet och det inte är säkert att klienterna 

vill delta i studien. Vi ser inte heller att observationer svarar på vårt syfte fullt ut eftersom vi 

ville höra om, och förstå den enskilda socialsekreterarens beskrivning om sitt arbete. Vi hade 

kunna genomföra en metodtriangulering och använt oss av fler än en metod men valde istället 

att fördjupa oss i intervjuerna som lämpar sig bäst då vi anser att syftet och frågeställningarna 

bör styra metodvalet (Ahrne & Svensson 2011, ss. 20, 27). 

Vid användandet av intervjuer är vi medvetna om att det finns vissa svagheter. Vi får veta 

hur informanterna arbetar, men vi får inte veta hur praktiken faktiskt går till. Intervjufrågorna 

kan även tolkas olika och därmed ge olika svar, beroende på vem som är informant (Jfr Ahrne 

& Svensson 2011, s. 56). Detta menar vi även kan ses som en nackdel i förhållande till studiens 

tillförlitlighet. Studiens utgångspunkt är inte att undersöka hur praktiken går till utan intresset 

fokuserar på intervjupersonernas beskrivning om hur arbetet går till. 

 

Urval 

Studiens empiriska underlag bygger på åtta intervjuer med socialsekreterare, inom den 

kommunala socialtjänsten, från tre mindre kommuner i södra Sverige. Vår bedömning var att 

det inte spelade någon roll vilken kommun socialsekreterarna arbetar i utan i det fallet har vi 

gjort en sorts bekvämlighetsurval (Bryman 2011, s. 194), eftersom vi inte är ute efter ett 

generaliserande resultat. Vi valde närliggande kommuner vi ansåg oss ha goda chanser att få 

tag på intervjupersoner. När kommunerna var valda gjorde vi ett målinriktat urval (Bryman 

2011, s. 434), vilket innebär att intervjupersonerna valdes mot bakgrund av att de ansågs ha den 

kunskap vi var ute efter. 

Våra kriterier för intervjupersoner var att de skulle arbeta inom socialtjänsten och ansvara 

för familjehemsplacerade barn. Vi är medvetna om att det finns olika perspektiv på arbetet med 

familjehemsplacerade barn, och vi vill därför understryka att vårt material ger en begränsad 

bild av arbetet. Studiens resultat ska alltså inte generaliseras till en större grupp, eller till andra 

grupper som arbetar med frågan, utan vi kan bara säga något om hur socialsekreterarna i denna 

studie arbetar. En annan begränsning är att vi inte heller ser till barnens, familjehemmen eller 

till de biologiska föräldrarnas perspektiv, utan håller oss till socialsekreterarnas beskrivning 

kring arbetet. 
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Tillvägagångssätt  

För att hitta tidigare relevant forskning inom ämnet har vi sökt på olika databaser som Academic 

Search Premier (EBSCO), Libris, SwePub, Google Scholar, och Social Services Abstract. 

Vid sökning av intervjupersoner började vi mejla ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till 

enhetschefer inom socialtjänstens barn- och familjeomsorg, i ett antal kommuner i Sverige där 

vi bad enhetschefen vidarebefordra mejlet till sina anställda som ansvarar för 

familjehemsplacerade barn. Vi fick dålig svarsfrekvens via mejl och därför tog vi kontakt via 

telefon till berörda socialsekreterare, där vi efterhand fick åtta stycken inbokade intervjuer inom 

loppet av två veckor. Vi anser att vårt tillvägagångssätt, att vi utgav information via mejl innan 

vi tog telefonkontakt, kan ha ökat chansen för frivilligt medverkande och socialsekreterarna 

fick möjlighet att förbereda sig samt ställa frågor om studien, innan de gav svar om att delta. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer, och använt oss av en förberedd 

intervjuguide (se bilaga 2) som gett oss möjlighet att vara flexibla med frågor under intervjuns 

gång (Jfr Bryman 2011, s. 415). Innan intervjuerna ägde rum fick informanterna ta del av 

intervjuguiden. Nackdelen med det är att svaren kan bli tillrättalagda, medan fördelarna kan 

vara att vi får ut mer av intervjun då personen haft tid att fundera över svaren. Fördelarna i detta 

fall anser vi väger upp nackdelarna därav vårt val av utskick före intervjuerna.  

Intervjuerna har alla genomförts på informanternas arbetsplats, antingen på ett kontor eller 

ett samtalsrum. Vid samtliga intervjuer började vi att presentera oss och studiens syfte och fick 

samtycke till att spela in intervjun. Vi informerade även om informantens frivillighet i att delta, 

möjligheten att avbryta när som helst samt att vi anonymiserar namn på kommun och informant. 

Vi har genomfört alla intervjuer tillsammans och de har varat cirka fyrtiofem minuter. Vi har 

själva eftersträvat att förmedla en avslappnad känsla, och förminska en eventuell maktposition 

genom att sitta i en cirkel snarare än mitt emot informanterna och vår bedömning är att 

intervjupersonerna var bekväma i situationen. Vi avslutade med att fråga om vi kunde 

återkomma med eventuella kompletterade frågor, vilket alla samtyckte till. 

När vi inledde uppsatsarbetet hade vi en förförståelse om hur arbetet ser ut eftersom vi båda 

har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom barn- och familjeenheten i olika 

kommuner. Det var via VFU:n som vi upptäckte svårigheter i arbetet med att 

familjehemsplacerade barn ska bibehålla kontakten med sina anhöriga vilket ledde till att vi 

ville fördjupa oss i frågan och skriva examensarbetet om detta. Vår förförståelse har gjort att vi 
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vid utformningen av intervjuguiden, samt under intervjuerna försökt inta en “icke-vetande” 

position för att göra intervjuerna likartade. Vi har även hela tiden ifrågasatt våra egna 

påståenden under arbetets gång. Under intervjuerna har vi försökt ställa så öppna frågor som 

möjligt för att informanterna själv skulle svara på frågorna utan våra förutfattade uppfattningar, 

genom vilket vi syftat till att öka studiens trovärdighet. 

 

Bearbetning av intervjuer 

För att få tillgång till detaljerad data och genomföra en grundlig analys, har samtliga åtta 

intervjuer spelats in och transkriberats för att få en så bra analys som möjligt och för att kunna 

citera korrekt (jfr Bryman 2011, s. 428). Transkriberingen har genomförts fortlöpande efter 

varje intervju där vi ordagrant återgett informanternas svar. Vi har ett flertal gånger lyssnat på 

den inspelade datan, samt läst igenom transkriberingen, för att få sammanhanget i det skriftliga 

materialet. Efter transkriberingen har materialet sammanfattats för att få grepp om det relevanta 

i empirin. Forskare kan tolka materialet på olika sätt, så beroende på vem som tolkar 

uppmärksammar olika delar i empirin (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 56). Tolkningen 

vi gjort av empirin har gjort att vi har valt delar av empirin som vi anser talar för och emot det 

vi är intresserade av. Vi har därför varit noga med att tolka allt material tillsammans. Empirin 

har analyserats med en tematisk analys för att tydliggöra mönster samt likheter och olikheter i 

intervjuerna (jfr Bryman 2011, s. 528).  Vi såg olika mönster i våra intervjuer som speglade 

våra frågeställningar, detta gjorde att vi bröt ner studiens frågeställningar i mindre teman, där 

vi sorterade ut vad respektive informant svarade, vilket gav oss en helhet kring informanternas 

svar. Vi har plockat ut citat från informanterna som vi formulerat från talspråk till skriftspråk. 

För att markera att vi tagit bort en del av citaten har vi markerat med [...] i citaten. För att läsaren 

ska kunna följa med i resonemanget har vi även i symbolerna [...] ibland lagt till text, som syftar 

till det som tidigare sagts i intervjun men inte alltid framkommer i citatet. När vi tematiserat 

och fått en helhet kunde vi sedan analysera vårt material utifrån våra teoretiska utgångspunkter 

och begrepp, det ledde oss till vårt resultat som vi sedan diskuterar i vår sammanfattande 

slutdiskussion.  

 

Uppdelning av arbetet 

Vi har under uppsatsskrivandet haft ett nära samarbete och båda har arbetat lika mycket med 

alla delar i uppsatsen. Vissa delar av tidigare forskning har vi delat upp för att tillgodose oss 

litteraturen i större utsträckning Vi har genomfört intervjuerna tillsammans och båda varit lika 
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delaktiga. Transkriberingarna har delats upp så att vi transkriberat fyra intervjuer var, för att 

sedan läsa igenom varandras transkriberingar och gemensamt genomfört sammanställningen. I 

de textavsnitt som vi inledningsvis arbetat var för sig, har i ett andra steg arbetats om 

gemensamt för att materialet ska vara utformat av oss båda och för att få en sammanhängande 

text. Fördelen med att vi har suttit tillsammans är också att bådas tankar om materialet, teorin 

och analysen fått utrymme i dialog mellan oss, vilket vi anser har tagit analysen och den 

sammanfattande slutdiskussionen länge än om vi arbetat själva.  

 

Etiska överväganden 

Vi har i studien förhållit oss till vetenskapsrådets etiska principer, dessa principer har redogjorts 

för informanterna inför intervjun i form av ett informationsbrev (se bilaga 1) (Hermerén, 

Gustafsson & Pettersson 2011, s. 67). Vetenskapsrådets etiska principer handlar om att 

intervjupersonerna ska få information om studien samt ge ett tillförlitligt samtycke. Detta har 

vi gjort genom mejl och telefonkontakt där vi delgett informationsbrevet. Informationsbrevet 

innehåller informationskravet som behandlar att studiens syfte och tillvägagångssätt har 

meddelas till informanterna. Informanterna har även fått information om att deras deltagande 

är frivilligt genom att de innan deltagandet preciserar ett samtycke och informerats om deras 

rätt att avbryta under studiens gång, samtyckeskravet. Vi har även tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet som handlar om att skydda informanternas och eventuella klienters 

identitet genom att anonymisera deras personuppgifter. Socialsekreterarna i studien har 

tystnadsplikt och får inte röja känsliga uppgifter om klienters personliga förhållanden. Vi avser 

inte i denna studie att identifiera klienterna, utan att belysa hur klientarbetet ser ut. Studien 

nämner inte vilka kommuner vi vänt oss till  då vi ser det som irrelevant i förhållande till 

studiens syfte. Dock finns det en inre sekretess som är svår att undvika eftersom vi varit på 

informanternas arbetsplats, samt att det finns begränsat antal socialsekreterare som arbetar med 

familjehemsplacerade barn i de berörda kommunerna. Detta kan göra att de anställda på 

socialtjänstens barn- och familjeomsorg kan lista ut vilka som deltagit i studien. Vi har försökt 

anonymisera informanterna så gott det går, bland annat genom att ge dem fiktiva namn, samt 

avidentifiera yrkestiteln därav benämner vi alla som socialsekreterare. Med socialsekreterare 

avser vi den som är ansvarig för familjehemsplacerade barn. Vi har även valt att 

könsneutralisera socialsekreterarna för att öka den inre sekretessen, då vi hade få manliga 

informanter. Vår bedömning är att vi inte kan säga något om eventuella genusskillnader utifrån 

studiens material och att kön därför inte är relevant i sammanhanget. För att uppfylla 
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nyttjandekravet har vi informerat om att det insamlade materialet endast används i 

uppsatsarbetet och materialet har förvarats så att ingen obehörig kan ta del av det (Hermerén, 

Gustafsson & Pettersson 2011, s. 67; Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460)).  

I vår studie ser vi att det kan finnas en risk att familjehemmen som åtar sig uppdrag av 

socialtjänsten, och biologiska föräldrar till de familjehemsplacerade barnen, känner sig 

baktalade, eftersom de berörs i arbetet. Detta är inte studiens syfte utan studiens syfte är att lyfta 

socialsekreterarnas arbetet. Nyttan med vår studie i relation till risken, anser vi är att vi lyfter 

fram ett omtalat komplext arbete som behandlar svåra men viktiga frågor att resonera om. Vi 

ser det även intressant att höra olika socialsekreterares beskrivningar om arbetet. Eftersom det 

är många berörda i familjehemsarbetet blir arbetet svårt, men intressant och viktigt att belysa 

inom socialt arbete.  

 

Resultat- och analys 

 

Vi inleder uppsatsens resultat- och analysdel med en kort presentation av de åtta 

socialsekreterare som vi har intervjuat för uppsatsens räkning. Syftet med detta är att ge en bild 

av de informanter vars utsagor vi baserar vår analys på. Vår ambition var att få informanter med 

spridd erfarenhet, då vi tänkte oss att svaren kan skifta beroende på yrkeserfarenhet. Vi hade 

turen att få tillgång till detta, trots att detta inte nämndes vid sökning efter informanter. Samtliga 

intervjuade är aktiva inom arbetet med familjehemsplacerade barn och informanterna har 

fingerade namn. Därefter går vi vidare med att ge en beskrivning av hur arbetet med 

familjehemsplacerade barn går till enligt informanterna. Resultat- och analysavsnittet är 

uppdelat under olika rubriker utformade efter våra frågeställningar. Under varje rubrik 

presenterar vi vår empiri och analyserar den utifrån våra teoretiska utgångspunkter samt tidigare 

forskning. 

 

Cajsa arbetar som socialsekreterare och tog socionomexamen 2016. Hon har arbetat med 

familjehemsarbetet i fem månader. 

 

Lisa arbetar som socialsekreterare och tog socionomexamen år 2008. Hon har arbetat inom 

familjehemsarbetet i ett år. 
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Karin arbetar som socialsekreterare och tog socionomexamen 2015. Hon har arbetat med 

familjehemsarbetet i ett år och fyra månader. 

 

Petra arbetar som socialsekreterare och tog en universitetsexamen i beteendevetenskap 

1998. Hon har arbetat med familjehemsarbetet i ett och ett halvt år. 

 

Lotta arbetar som socialsekreterare och tog socionomexamen 1997. Hon har arbetat inom 

familjehemsarbetet i tre år. 

 

Anna arbetar som socialsekreterare och tog socionomexamen år 1996. Hon har arbetat inom 

familjehemsarbetet i fem år. 

 

Inger arbetar som socialsekreterare och tog socionomexamen 2009. Hon har arbetat inom 

familjehemsarbetet i fem år. 

 

Marie arbetar som socialsekreterare och tog socionomexamen år 1992. Hon har arbetat med 

familjehemsarbete i sexton år. 

 

Arbetets praktik 

I intervjuerna berättar informanterna om den formella gången av hur arbetet ser ut inom 

familjehemsarbetet. Av deras berättelser framgår att arbetet är svårt att formalisera på grund av 

ärendenas olika förutsättningar. Denna kunskap om familjehemsarbetet anser vi är viktig att 

förstå för att kunna analysera hur socialsekreterare som ansvarar för familjehemsplacerade 

barn, inom den kommunala socialtjänsten, arbetar med barns bibehållande av relationer med 

anhöriga. Vi vill dock understryka att vi inte kan säkerställa att praktiken går till så som empirin 

beskriver. 

Informanterna berättar att arbetet med de familjehemsplacerade barnen börjar med att den 

socialsekreterare som är ansvarig för att stötta barnet, får ärendet från en utredare, som gjort en 

barnavårdsutredning. I barnavårdsutredningen har utredaren kommit fram till att barnet ska 

familjehemsplaceras och i samband med detta har en socialsekreterare matchat ett familjehem. 

Barnet har en socialsekreterare som arbetar med att stötta barnet, och familjehemmet har en 

socialsekreterare som arbetar med att stötta familjehemmet. En familjehemsplacering kan 
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stödjas av socialtjänstlagen (2001:453) som byggs på frivillighet, eller med stöd av tvångslagen, 

lagen med särskilda bestämmelser av vård av unga (1990:52). 

När frågan ställdes, om det stämmer att de familjehemsplacerade barnen ska ha fortsatt 

kontakt med sina anhöriga, uttryckte samtliga informanter att det är en självklarhet. Lisa, Inger, 

Karin och Petra betonar att målet är, så länge det är till gagn för, och inte skadligt för barnet, 

att barnen ska bibehålla kontakten med anhöriga, eftersom det står i socialtjänstlagen 

(2001:453). Petra understryker att det alltid finns barn som inte kommer att kunna flytta hem, 

men att grundförutsättningen ändå är att socialtjänsten alltid ska arbeta mot det målet.  

 

“Vi är ju rätt fria att forma vårt arbete faktiskt. Vi har socialtjänstlagen att följa, 

men där är ramarna töjbara […] jag är nöjd, jag trivs.” (Inger). 

 

En organisation har regler och riktlinjer en socialarbetare måste förhålla sig till i arbetet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss. 16-17; Johansson 2004, s. 109). Utifrån att 

informanterna berättar att deras arbete utgår från socialtjänstlagen (2001:453), som betonar att 

barnen har rätt till kontakt med anhöriga vid en familjehemsplacering, förstår vi att 

informanternas organisations regler och riktlinjer är socialtjänstlagen (2001:453) och att den är 

något de måste förhålla sig till i arbetet och att den därmed styr informanternas handlande. 

Konsekvensen blir som Inger säger, att lagen är töjbar, vilket hon verkar nöjd med. Samtidigt 

blir arbetet tolkningsbart, så beroende på vem som tolkar lagen ger olika utfall för klienten.  

Organisationerna formar socialarbetares handlingsutrymme, och organisationerna ger här 

informanterna stort utrymme för självständigt agerande, vilket vi förstår när Inger uttrycker att 

de är fria att forma deras eget arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss. 16-17, 24-

25). Informanterns handlingsutrymme utgörs av en stor frihet, vilket informanten verkar nöjd 

med, konsekvensen vi ser av att informanterna har stor frihet är att de då kan påverka klientens 

situation beroende på vilket den enskilda prioriterar som klientens behov. Om organisationen 

börjar begränsa handlingsutrymmet genom att minska på denna frihet, tolkar vi att 

informanterna kan uppleva en frustration då omfånget av handlingsutrymmet nu verkar vara 

informanterna till lags.  

Anledningen till att det inte finns lokala riktlinjer handlar enligt informanterna om att arbetet 

är byggt på individuella situationsbaserade bedömningar, och ser därför svårigheter med att 

upprätthålla lokala riktlinjer. Lotta berättar att organisationen måste ge utrymme för flexibilitet 

för att arbetet kan anpassas utifrån individen:  

 



 

20 

 

“Sen tycker jag att vi behöver ha mycket större flexibilitet inom vår egen 

verksamhet. Inte gå mot att snäva ner, alltså snäva till det genom att erbjuda 

klienten en tid varannan vecka där alla ska få in sitt umgänge, utan det måste vara 

flexibelt hur det ska se ut.” (Lotta) 

 

Citaten ovan påtalar vikten av det dem flesta informanter uppger, att organisationen som styr 

socialarbetarnas handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008,  ss. 16-17, 24-

25), måste ge utrymme för självständigt agerande för att kunna göra situationsanpassade 

bedömningar i förhållande till individen. Svårigheten vi ser i arbetet är att bedömningen skiljer 

sig från fall till fall och att det ter sig svårt att utföra arbetet om inte informanterna har den frihet 

i sitt handlingsutrymme de ger uttryck för att de har. Att informanterna ska tolka lagen ser vi 

som en del av deras arbete, och det är därför svårt att skriva en mall för hur arbetet ska se ut. 

I intervjuerna framkommer en önskan om att arbetet måste vara öppet för individuella 

bedömningar. Vi tolkar att informanternas individuella bedömningar, och självständiga 

agerande, baseras på en tyst kunskap som är formad från tidigare praktiska erfarenheter kring 

hur arbetet ska gå till (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 224; Kalman 2013, s. 58; Rolf 

1991, s. 28-29). Detta eftersom arbetet inte innefattar enligt informanterna, någon mall eller 

lokala riktlinjer och regler utan vi tolkar utifrån informanterna att arbetet går ut på att tolka 

lagen. Det syns samtidigt en frustration att ha ett stort utrymme för frihet och att tolka lagen, 

eftersom informanterna samtidigt uttrycker att de önskar riktlinjer kring hur mycket kontakt ett 

barn ska ha med sina vårdnadshavare. Anna som har fem års erfarenhet inom 

familjehemsarbetet förklarade att hon önskar några slags riktlinjer kring vad som är det vanliga. 

Lotta som har tre års erfarenhet inom familjehemsarbetet önskar också tydligare riktlinjer: 

 

“Jag förstår ju att det är en individuell bedömning också såklart, men det finns 

alltså inga riktlinjer kring det här. Vad kan vara lämpligt?“ (Lotta). 

 

Professionell erfarenhet är en del i att arbeta enligt evidensbaserad praktik menar Svanevie 

(2013, ss. 17, 25, 108-109) och Blom, Morén & Nygren (2011, s. 202). När vi tolkar att 

informanterna vill ha utrymme för mycket självständigt agerande i arbetet, menar vi att det 

tyder på att de vill använda sig av sin professionella erfarenhet. Samtidigt verkar det inte vara 

tillräckligt, vilket går i linje med den evidensbaserade praktiken. Genom att arbeta med alla de 

delar som innefattas i evidensbaserad praktik menar författarna att det underlättar arbetet och 

hjälper till att sätta ord på det problematiska, exempelvis om insatsen skadar mer än gör nytta. 
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Vår tolkning är att informanterna eftersträvar ett svar på om insatsen skadar mer än gör nytta, 

eftersom Lotta uttrycker att hon vill ha riktlinjer kring vad som kan vara lämpligt i hur kontakten 

ska se ut. Detta kan ses som ett intresse i att vilja ha mer kunskaper i vad som är lämpligt i 

förhållande till barnet. Vi menar att det kan ses som en strävan att arbeta mer evidensbaserat.  

Det komplexa i arbetet med att barn ska bibehålla relationer med anhöriga är enligt 

informanterna hur, när och var kontakten ska ske mellan barnet och dess anhöriga, vilket 

samtliga informanter säger skiljer sig från fall till fall. När socialsekreterarna ska besluta om 

hur kontakten ska se ut för det familjehemsplacerade barnen och dess anhöriga uppger samtliga 

informanter att det oftast finns någon form av umgängesplanering som är utformad av utredaren 

efter barnavårdsutredningen är genomförd. Det framgår av barnavårdsutredningen hur barnets 

situation ser ut och hur föräldraförmågan ser ut. Marie och Karin berättar om detta, i likhet med 

övriga informanter:  

 

“Då får vi till oss [från utredaren] att, ‘här finns en fungerande förälder eller här 

finns inte en fungerande förälder’, alltså man [utredaren] har ju gjort någon form 

av bedömning, hur det ska se ut redan från början och den utgår vi ju ifrån.” 

(Marie). 

 

Vi kan utifrån citatet konstatera att informanten litar på någon annans form av bedömning. 

Den tidigare bedömningen kan vara grundad på någon annans verklighetsuppfattning, baserat 

på den individens erfarenhet, som kan ses som en tyst kunskap (Rolf 1991, s. 63). Den kan 

samtidigt vara grundad på evidensbaserad praktik, beroende på vad den tidigare utredaren 

grundat sin bedömning på (Svanevie 2013, ss. 17, 25, 108-109; Blom, Morén & Nygren 2011, 

s. 202). Vi vet inte vad den bedömningen är grundad på, men informanterna förhåller sig till 

den och ifrågasätter den inte, eftersom de uttrycker att de utgår ifrån den. Därmed är det 

någon annans kunskaper som till viss del kan ligga till grund för hur informanterna arbetar. 

Här menar vi att det kan finnas ett behov av att ifrågasätta tidigare bedömning, samtidigt som 

man å andra sidan självklart inte ifrågasätter sin kollega.  

 

“De är ju liksom inte nollställda när de kommer till oss, utan då har man 

[barnet/en] kanske blivit placerad under utredningstiden, och då har utredaren 

gjort en umgängesplanering under utredningstiden, så på något sätt får man ju 

liksom ett bagage med sig som man måste förhålla sig till.” (Karin).  
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Hur de ska förhålla sig till bagaget, kan vara en fråga för den vetenskapliga kunskapen inom 

evidensbaserad praktik (Bergmark & Lundström 2006, ss. 99-102; Blom, Morén & Nygren 

2013, s. 17). Om informanten har vetenskapliga kunskaper om vad forskning säger kan det 

underlätta i att veta hur de ska förhålla sig till bagaget, och kan ses som riktlinjer för vad dem 

bör göra och om den tidigare kunskapen/bedömningen är rimlig. 

Kontakten ska enligt informanterna utformas utifrån den individuella situationen baserat på 

barnets bästa- och barnets behov. Vad som däremot är barnets bästa och barnet behov syns vara 

en komplexitet. Marie säger i likhet med övriga informanter att: 

 

“Det är ju det jag säger hela tiden, ’det beror på’”. 

 

Lotta utvecklar resonemanget om komplexiteten i de individuella bedömningarna: 

 

“Som socialsekreterare för barnet måste vi ju göra en individuell bedömning av 

vad som är barnets behov och vad som är bäst för barnet. Det är alltid det vi utgår 

ifrån.“ 

 

Vi tolkar utifrån citaten att det råder ett dilemma kring vad som är barnets bästa och behov. 

Kanske hade detta dilemma kunnat minskas genom att arbeta enligt evidensbaserad praktik. 

Evidensbaserad praktik hjälper till att sätta ord på vad som är problemet när etiska dilemman 

uppstår, i detta fall verkar det vara vad som är barnets bästa. Det syns finnas ett behov av vad 

forskning visar i det specifika fallet av vad barnets bästa är, eftersom det är svårtolkat. Det kan 

dock bli problematiskt om barnet och socialsekreteraren har helt olika syn på behovet, eftersom 

det enligt evidensbaserad praktik innefattar att ha klientens behov och intresse i centrum 

(Svanevie 2013, s. 17, 25, 41, 108-109; Blom, Morén & Nygren 2011, s. 202). 

Samtliga informanter berättar att i de fall när det inte finns någon umgängesplanering att 

utgå ifrån, är det upp till den ansvarige socialsekreteraren att göra ett umgängesschema. Det 

centrala vid utformningen av detta schema uppger samtliga informanter är att barnet ska “landa” 

i familjehemmet vid början av placeringen, genom att ha mindre kontakt med anhöriga, för att 

sedan öka kontakten successivt. Marie säger i likhet med övriga informanter att det även viktigt 

för de placerade barnen att de har helger fria från umgänge med anhöriga. Hennes skäl till detta 

är att barnen ska kunna spendera ledig fritid i familjehemmet eftersom det är där de tillbringar 

sin vardag.  Anna berättar om sina skäl för att börja med mindre kontakt: 
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“Oftast börjar vi såhär, det är inte så att vi är emot, men vi måste ha lite 

försiktighetsåtgärder, kanske så att vi ser, kanske övervakat umgänge i början, och 

sen tar man bort mer och mer, sen utökar man umgänget, och man bara ser liksom 

att det här, gud, vi är på rätt väg liksom? Och det har vi väldigt mycket tid åt idag. 

Det får lov att ta den här tiden med resurserna. Där tycker jag att vi gör ett kanonbra 

arbete”. 

 

Inger berättar att umgängesplaneringen görs tillsammans med familjehemmet och 

vårdnadshavarna och i den mån det är möjligt också barnet, beroende på barnets ålder och 

mognad. Barnets ålder och mognad avgör hur mycket inflytande barnets åsikter har. Lisa säger 

så här om barnets inflytande i relation till ålder: 

 

“Det är ju olika tänker jag utifrån vilken ålder barnet har. Alltså, är det ett äldre 

barn så kan ju barnet mycket ta den kontakten själv [...] Medan med yngre barn 

får man som socialsekreterare verka mer för att kontakten ska behållas”. 

 

Polanyis (2013, s. 27) citat i teorin tyst kunskap ”vi kan veta mer än vad vi kan säga” ger oss 

en förståelse för citatet ovan. Informanterna menar att barnets ålder och mognad avgör, men 

informanternas definition av vad barnets ålder och mognad är, är definierat utifrån att 

informanterna har tidigare erfarenheter och kunnande om det som är deras tysta dimension. Det 

kan göra att informanten har svårt att legitimera sina handlingar för utomstående, eftersom 

dennes definition av det bygger på en tyst outtalad kunskap. Det kan förstås som att beroende 

på hur mycket erfarenhet, och vilka erfarenheter informanterna har, definierar barnets ålder och 

mognad olika.  

I de individuella bedömningarna betonar samtliga informanter att även praktiska aspekter 

vägs in. Frågor de tar hänsyn till är om umgänget ska vara med eller utan umgängesstöd där en 

socialsekreterare ska närvara, med familjehemmet eller endast med de anhöriga och var det ska 

äga rum. Vidare berättar de att hänsyn måste tas till om det finns syskon i samma familjehem, 

eller i ett annat familjehem, och hur familjehemmets praktiska situation med exempelvis skjuts 

till och från umgänget ser ut. Informanterna säger att de också måste ta hänsyn till om umgänget 

ska vara övervakat eller inte. Marie berättar att kontakten kan ske på olika sätt: via telefon, sms, 

brev eller via sociala medier som har blivit allt vanligare. Alla informanter är överens om att 

hur umgänget ser ut, styrs av väldigt många faktorer som de som ansvariga socialsekreterare 

har att ta ställning till, utan en given mall, när de utformar umgängesscheman. 
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Hur de ska hantera och bedöma dessa praktiska aspekter när det inte finns en given mall, 

menar vi handlar om deras tysta kunskaper. Anledningen till att informanterna exempelvis 

bedömer att umgänget behöver vara med umgängesstöd visar på att de har en viss erfarenhet 

kring vad som är det lämpliga. Detta är ett exempel på att de använder sig av sin tysta kunskap 

i arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 224; Kalman 2013, s. 58; Rolf 1991, s. 28-

29).  

När ett barn blir placerat i familjehem kan vi applicera Ponnerts (2007, s. 62) olika 

skolbildningar, på informanternas handlande. När informanterna säger att barnen måste landa 

vid en placering innan kontakten med anhöriga kan utökas, tolkar vi utifrån den tidigare 

forskningen att arbetet sker likt den behovsinriktade skolbildningen som betonar anknytningen 

mellan barnet och familjehemsföräldrarna. Efter en tid i familjehemmet uppger informanterna 

att de utökar kontakten med anhöriga och då tolkar vi att socialsekreterarna arbetar likt vad 

Ponnert (2007, s. 62) kallar den relationsinriktade skolbildningen, som betonar relationerna 

med anhöriga, vilket lagstiftningen också är influerad av. Vi menar att den relationsinriktade 

skolbildningen präglar informanternas handlande, framförallt eftersom de betonar att de arbetar 

efter Socialtjänstlagen (2001:453), som betonar att barn har rätt till att bibehålla relationer med 

anhöriga. 

Cajsa menar att det också spelar roll hur mycket umgänge det ska vara beroende på om 

placeringen är kort- eller långsiktig. Vid en långsiktig placering, en så kallad uppväxtplacering 

om barnet ska bo i familjehemmet hela livet, är det lämpligt med mindre kontakt, för att barnet 

inte ska få en otydlighet i var den tillhör, och kunna knyta an till familjehemmet. Vid en 

kortsiktig placering arbetar Cajsa mer med kontakten för att barnet ska kunna flytta hem. 

Barnets känsla av varaktighet i familjehemmet kan äventyras vid kontakt med anhöriga enligt 

Atwool (2013, ss. 181-185), och möjligen kan det vara därför socialsekreterarna resonerar om 

att knyta an till familjehemmet och spendera helger där. Petra anser att det är beklämmande 

med uppväxtplaceringar, då hon anser att det går emot vad lagen säger när de ska arbeta för att 

barnen ska hem.  

Cajsas resonemang om att umgänget är utformad utifrån vilken typ av placering det handlar 

om, kan även liknas Ponnerts (2007, s. 62) diskussion om olika skolbildningar. Vi menar att 

socialsekreterarna arbetar likt den behovsinriktade skolbildningen, när det är frågan om 

långsiktiga placeringar, där det är relevant med bra anknytning i familjehemmet. Är placeringen 

kortsiktig arbetar socialsekreterarna likt den relationsinriktade skolbildningen där kontakt med 

anhöriga är viktigt för barnets utveckling. Det kanske kan handla om att de outtalat hänvisar till 

tidigare forskning. Eller beror arbetssättet omedvetet på rutiner och traditioner som säger att 
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det är så informanterna ska handla. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska arbetet utgå från 

kortsiktiga placeringar och att barnet ska återförenas med den biologiska familjen. Frågan vi 

ställer oss är hur socialsekreterarna kan veta att placeringen blir långsiktig precis som Petra 

talar om. Vi menar att informanterna inte ger barnet eller anhöriga en chans att bibehålla 

relationer, om det redan är förutsatt att placeringen ska vara långsiktig, om de arbetar som Cajsa 

säger, att kontakten med anhöriga är mindre vid långsiktiga placeringar. Samtidigt kan det vara 

en trygghet för barnet med en långsiktig placering, vad informanterna kallar uppväxtplacering, 

eftersom det då blir förutsägbart vart barnet ska bo, precis som Cajsa säger.  

Vid utformningen av umgänget betonar samtliga informanter att föräldrarna ska involveras 

från början. Inger förklarar att det relevanta är att barnen i första hand träffar vårdnadshavarna 

och att resterande anhöriga får komma i andra hand. Karin berättar att hon utgår från 

föräldrarnas förståelse av barnets situation vid utformning av umgänget. Lisa och Karin tar upp 

anledningen till varför man utgår från föräldrarna vid starten av placeringen. Båda säger att vid 

en frivillig placering har vårdnadshavarna beslutanderätt i frågor som rör deras barn. Vid en 

tvångsplacering handlar det om att samtycke saknas från föräldrarna, där samtliga informanter 

uttrycker att socialsekreterarna har beslutanderätt. Anledningen till att man börjar med 

föräldrarna handlar enligt Lotta om tidsbrist i arbetet kring att ta reda på vem som verkligen är 

viktig för barnet. Här kan vi utifrån Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, ss. 16-17, 24-

25) se att tidsbristen påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme och gör att de inte få tid 

nog att ta reda på vem som är viktigt för barnet, och att dem därför börjar med föräldrarna. Det 

blir här tydligt att det är upp till varje enskild socialsekreterare att manövrera sitt 

handlingsutrymme, att själv ta ansvar för tiden organisationen ger dem. Det kan vara så att de 

ges tid av organisationen, men att den enskilde inte prioriterar att lägga tiden på det.  

Cajsa är den enda av våra informanter som uppger att hon inte alltid utgår från föräldrarna 

vid start av umgänge, utan tittar på vilka andra personer det finns i barnets nätverk som är 

viktiga för det. Hon anser det är relevant eftersom föräldrarna alltid tros vara den närmsta 

anknytningspersonen, men att det inte alltid är så. Det viktiga, enligt henne, är att utgå från 

barnets åsikter om vem som står dem nära. Anledningen till att Cajsa ser det som relevant att 

titta utanför föräldrarna, tolkar vi kan bygga på hennes tysta kunskaper, att hon utifrån sin 

verklighetsuppfattning har dem erfarenheterna (Rolf 1991, s. 63). Att bli bättre på att ta in 

övriga nätverket, menar Lotta att socialsekreterarna måste bli bättre på, eftersom det är barnet 

och dess anhöriga som annars riskerar att bli lidande när kontakten försvinner. Lotta och Petra 

berättar att kollegorna ibland kan resonera annorlunda när det gäller hur mycket tid som ska 

läggas på det övriga nätverket. Petra förklarar sitt arbetssätt utifrån vad lagar och regler säger:  
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“Jag har en skyldighet att jobba för att barn ska bibehålla relationer sen kan man 

ju välja hur aktivt man gör det” (Petra). 

 

Här blir det tydligt att socialsekreterarna har ett handlingsutrymme som ger upphov till 

tolkningar av lagar och regler (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss. 24-25). Hur aktivt 

informanterna ska arbeta med att barnen ska bibehålla relationer, är upp till den enskilde 

informanten att definiera. En konsekvens blir här att beroende på vem som tolkar lagen, 

bedömer barnets bästa olika och därmed arbetar olika aktivt med barnens kontakt med anhöriga. 

Detta visar på svårigheter att uppnå lagen, att bedömningarna blir väldigt olika. Fördelen med 

ramlagen är att den enskilda handläggaren får möjligheten att titta på det individuella behovet, 

nackdelen blir att det är upp till varje enskild socialsekreterare och hur mycket tid de faktiskt 

lägger på att titta på vad barnets behov- och bästa är.   

Av intervjuerna kan vi konstatera att det inte alltid är övriga anhöriga som avses när vi talar 

om barnens bibehållande av kontakt med anhöriga. Snarare hänvisar informanterna framförallt 

till vårdnadshavarna som barnets primära kontakt, och endast ett fåtal informanter tar upp 

övriga anhöriga. Informanterna har i sitt handlingsutrymme en makt att definiera vad klientens 

bästa- och behov är och vilka resurser som är relevanta (Svensson Johnsson och Laanemets 

2008, ss. 69, 72-73, 197, 180). Här tyder vi att informanternas makt blir synlig när de definierar 

vårdnadshavarna som den primära kontakten, och barnets behov tillgodoses genom kontakt 

med denne. Konsekvensen av det är att besluten till viss del riskerar att förbigå barnens åsikter 

och önskemål angående vilken anhörig som är den primära. Makten kan här bli till nackdel för 

barnet om det inte, enligt barnet, är vårdnadshavarna som är den primära kontakten. 

Informanternas utsagor går i likhet med Ponnerts (2007, ss. 235, 253-254) tidigare forskning 

som visar att barnen inte ges möjligheter att ställa krav angående kontakten med biologiska 

föräldrar. 

Av intervjuerna framgår att informanterna tycker att arbetet är svårt att formalisera på grund 

av de olika förutsättningarna som varje enskilt ärende har, och att det inte finns några lokala 

riktlinjer. Trots det ser vi ändå en slags formell gång av hur arbetet ser ut och hur 

socialsekreterarna strukturerar upp arbetet. Vi vänder oss till begreppet handlingsutrymme för 

att försöka förstå och tolka hur den formella gången är skapad som vi ser att socialsekreterarna 

arbetar efter. I yrkesrollen finns ett handlingsutrymme som är format av organisationens 

riktlinjer och rutiner, men även av traditioner och professionella tolkningar (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, ss. 16-17). Utifrån det tolkar vi att informanterna handlar som de 
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gör, eftersom det råder en arbetsplatskultur som har skapats genom omedvetna rutiner och 

traditioner, i hur arbetet ska formaliseras. Det kan medföra att arbetet sker på rutin och inte 

ifrågasätts, samtidigt har rutiner och traditioner skapats med anledning av att kunna utföra 

arbetet. Konsekvensen av det blir att det är den enskilda organisationens rutiner och traditioner 

som styr arbetet, och olika organisationer kan ha olika traditioner och rutiner, vilket inte blir 

rättssäkert för klienten.  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, ss. 16-17) menar också att organisationen kan 

begränsa handlingsutrymmet genom riktlinjer och rutiner. När Lotta uppger att hon anser att 

arbetet måste bli mer flexibelt angående vart umgänget ska vara rent praktiskt, ser vi ett tydligt 

exempel på att organisationens riktlinjer har begränsat hennes handlingsutrymme. Det enskilda 

citatet ger dock inte en rättvis bild av vad informanterna egentligen säger. Vi tolkar 

informanterna som att de anser att organisationerna i vår studie ger respektive socialsekreterare 

stor frihet i sitt handlingsutrymme, som ena sidan ger den enskilde utrymme för att 

individanpassa hjälpen till sin klient, men och andra sidan åläggs mycket ansvar på 

socialsekreterarna i att göra en individuell bedömning angående vad som är rätt beslut, utifrån 

barnets- bästa och behov. Slutsatsen utifrån informanternas utsagor, är att organisationens 

traditioner och rutiner inte begränsar informanternas handlingsutrymme, eftersom 

informanterna här ger upphov till att de har stort utrymme för frihet i form av individuella 

bedömningar. Organisationens traditioner och rutiner vi ser att socialsekreteraren handlar efter, 

utgör en förståelse till varför socialsekreterarna exempelvis börjar med föräldrarna, eller börjar 

med att inleda barnens kontakt med anhöriga i mindre omfattning. 

 

Komplexiteten med många inblandade parter  
De individuella bedömningar om vad som är barnets bästa- och behov medför komplexiteter 

enligt informanterna vilket nämnts ovan. En del i detta är på grund av de många inblandade 

parterna ger samtliga informanter uttryck för. Parterna är: de biologiska föräldrarna, 

familjehemmet, barnet och övriga anhöriga. Alla dessa har enligt samtliga informanter ofta 

önskemål om hur kontakten ska se ut, önskemål och viljor som inte alltid är med varandra 

överensstämmande. Detta kan ge upphov till konflikt beroende på intresse, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Atwool 2013, s. 185). Vid en frivillig placering enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) där vårdnadshavarna har samtyckt, menar informanterna att 

vårdnadshavarna ges mer inflytande i en placering, eftersom vårdnadshavarna kan avbryta 

placeringen när som helst samt ha inflytande i vem barnen ska ha kontakt med. Informanterna, 
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nedan exemplifierat med Lotta, menar att de måste ta hänsyn till vårdnadshavarnas åsikter för 

att inte tappa den frivilliga placeringen, som informanterna uppger att de hela tiden strävar efter.  

  

“Ibland får man kompromissa [...] ibland är det så att vi står och väger, att vi riskerar 

att föräldrarna kommer att avbryta placeringen. […] Men egentligen är det inte så 

att umgängesrätten [den] handlar inte om föräldrarnas rätt till kontakt med sina 

barn, utan det handlar om barnets rätt till kontakt med sina föräldrar- och övriga 

anhöriga” (Lotta). 

 

Vid tvångsplaceringar som utgår från Lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga 

(1990:52) är det lättare för socialsekreteraren att göra en umgängesbegränsning som begränsar 

föräldrarnas rättigheter till kontakt bekräftar samtliga informanter. Därför är det enligt 

informanterna mer problematiskt med frivilliga placeringar eftersom det bygger på ett 

omfattande samarbete, där det är lätt att hamna i vad föräldrarna vill och inte vad barnets bästa 

eller behov är. Karin säger att vid kompromisser med vårdnadshavarna, måste barnets bästa 

ibland stå åt sidan. Vi förstår att barnets bästa ibland får stå åt sidan, för att inte riskera att tappa 

den frivilliga placeringen informanterna vill upprätthålla, utifrån det tolkar vi att informanterna 

vill minska den asymmetriska maktrelationen Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, ss. 69, 

167) säger finns mellan parter vid oenighet. Konsekvensen blir att barnets bästa inte alltid står 

i fokus, som Karin säger. Samtidigt kan barnets bästa vara att minska den asymmetriska 

maktrelationen för att uppnå samarbete som kan bli till gagn för barnet.  

Komplexiteten i familjehemsplaceringar är att flera parter är inblandade i ett familjehems- 

placerat barns kontakt med anhöriga, vilket gör att det blir svårt att hålla barnets vilja och 

önskemål i fokus berättar Lisa: 

 

“Det kan vara att föräldrarna är skilda, de har egna familjer på varsitt håll, och det 

är släkter där, och de har nya respektive med släkt. Och sen är det familjehemmet 

och hela det nätverket där omkring, och där i mitten har vi det här stackars barnet 

som kanske också går på förskola”. 

 

Familjehemmet kan vara en part som gör arbetet komplext, om de inte samarbetar, eller inte 

följer de uppdrag de åtagit sig av Socialtjänsten. Eftersom det ingår i familjehemsuppdraget att 

verka för, och inte emot, att det placerade barnet ska bibehålla relationer med anhöriga berättar 

samtliga informanter. Lotta berättar att familjehemsföräldrar inte har någonting att säga till om 
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vid en umgängesplanering. Samtidigt påtalar informanterna att familjehemmet har kunskap om 

barnets kontakt med anhöriga. Inger resonerar om familjehemmens kunskaper om barnet: 

 

“Ja man får prata med familjehemmet, för de träffar ändå barnet före och efter 

[möten med vårdnadshavarna och andra anhöriga] och vet hur barnet reagerar om 

de inte kan prata själva och berätta, så får man lyssna på dem och ibland får man 

faktiskt gå emot föräldrarna” (Inger). 

 

Flertalet av informanterna uppger att de tycker att vissa familjehemsföräldrar lägger sig i, 

och manövrar ut de biologiska föräldrar, vilket gör att barnet kan hamna i en lojalitetskonflikt 

likt det Atwools (2013, ss. 181-185) talar om. När familjehemmen lägger sig i angående att 

barnen inte ska ha kontakt med vårdnadshavarna eller andra anhöriga, menar Anna att 

socialsekreterarna inte ska låta familjehemmen bestämma:  

 

“Där ger vi oss inte, det gör vi inte, utan där arbetar vi väldigt hårt för att det ska 

vara ett umgänge ändå, oavsett vad familjehemmet tycker, om vi kan se att det är 

till gagn för barnet”. 

 

Ovanstående citat motsäger vad Sanchirico & Jablonkas (2000, s. 187) visar, att 

socialsekreterarna försöker tillfredsställa familjehemmen vid kontakt med anhöriga, och därför 

minskar kontakten för barnet om det är familjehemmets åsikt. Vi menar att informanternas 

handlingar förstås utifrån att socialarbetare har ett handlingsutrymme som Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008, ss. 24-25) talar om ger utrymme för ett självständigt agerande mellan 

lagar och regler, och därför arbetar olika socialsekreterare på olika sätt.  

När familjehemmen uttrycker denna typ av åsikter, att begränsa barnets umgänge med 

anhöriga, uppger flertalet av våra informanter att det kan göra socialsekreterarna tveksamma i 

om familjehemmets åsikter alltid är att lita på. Inger och Karin tar upp detta: 

 

“Jag har erfarenhet av att det faktiskt inte alltid är att lita på familjehemmets åsikter 

om att umgänget inte är bra för barnet, så nej jag litar inte alltid på vad 

familjehemmen säger personligen.” (Inger). 
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“Familjehem som inte har egna barn håller oftast väldigt hårt i de 

familjehemplacerade barnen, och det blir lite som en konkurrenssituation gentemot 

de biologiska föräldrarna”. (Karin). 

 

När situationer likt dessa uppstår menar samtliga informanter att det är viktigt att påpeka vad 

familjehemsuppdraget innebär, som nämnts ovan, eftersom det bästa, enligt informanterna, är 

att familjehemmen och biologiska föräldrar själva löser kontakten, där barnets bästa ska styra, 

utan socialtjänstens inblandning. Lisa resonerar, i likhet med flera av de andra informanterna, 

om detta:  

 

“[...] vissa familjehem är jätteduktiga på detta att på egen hand förstå hur viktigt 

nätverket runt barnet är, och jobbar mycket med det själva, medan andra inte riktigt 

förstår vitsen med det och då får vi mer ligga på och påtala hur viktigt det är [att det 

placerade barnet håller kontakten med sina nära anhöriga]” (Lisa). 

 

Barnets bästa ska avgöra hur kontakt och umgänge ska se ut med anhöriga när de olika 

parternas intresse drar åt olika håll, uppger samtliga informanter. Men, vad som är barnets bästa 

och barnets behov är komplext och varierar enligt informanterna från fall till fall. Marie 

resonerar om det samtliga informanter uttrycker: 

              

“Barnets bästa ska alltid vara vägledande, det vet vi i alla lägen. Men det är en svår 

definition, det beror på vad föräldrarna säger att de tycker är barnets bästa, vad 

tycker vi är barns bästa, vad tycker barnet själv tycker är barnets bästa. Det kan ju 

skilja rätt så mycket [...] Jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om att 

lägga något slags pussel. Att det är viktigt att de som är berörda är delaktiga. Att 

man lyssnar av, vad tycker barnet, vad tycker biologiska föräldrarna” (Marie). 

 

Utifrån teorin tyst kunskap kan vi se av citaten att informanterna använder sig av sin tysta 

kunskap som en strategi i att definiera vad barnet bästa är, då tidigare erfarenheter hjälper dem 

att definiera det. Eftersom den tysta kunskapen är personlig och privat, och utgår från den 

personens tidigare erfarenheter blir bedömningarna därmed olika från socialsekreterare till 

socialsekreterare (Svensson, Johnsson & Laaenemets 2008, s. 224; Kalman, 2013, s. 58; Rolf 

1991, ss. 28-29, 63). Vi kan se en konsekvens av att detta inte blir rättssäkert för barnet, 
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eftersom bedömningen blir olika utifrån den tysta kunskapen, och det går heller inte att uttala 

varför hen agerat som den gjort.  

Dessa komplexiteter, att det är många inblandade parter i ett familjehemsplacerat barns 

kontakt med anhöriga, framkommer i flera av citaten. Detta bekräftas också av tidigare 

forskning där Atwool (2013, s. 185) betonar att, när det är många inblandade parter finns risk 

för konflikt eftersom det kan vara olika intressen som drar åt olika håll.  

Lisa anser att barnen inte alltid själva inser vad som är det bästa för dem. Hon berättar att 

det kan vara så att barnet inte vill träffa sin förälder, men att hon känner ett ansvar i att bibehålla 

kontakten för att hon vet att barnet i vuxen ålder kanske vill ha kontakt, men att det kan vara 

svårt om en tidigare relation inte funnits.  

I begreppet handlingsutrymme finns en asymmetrisk maktrelation där socialarbetaren ges 

makt att tolka regler, i detta fall vad som är barnet bästa och behov. I makten finns ett 

tolkningsföreträde där informanternas tolkning går före övriga parter (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, ss. 69, 167). Vi tolkar exempelvis att när Lisa säger att hon har ett ansvar att 

upprätthålla barnens kontakt med anhöriga, trots det går emot barnets vilja och önskemål, att 

Lisa har och använder sitt tolkningsföreträde gentemot barnet. Här ser vi ett exempel på att det 

finns olika definitioner av vad som är barnets bästa, men att det är socialsekreterarens tolkning 

som är ligger till grund för beslutet. Vi ser även att socialsekreterarna förflyttar sitt 

tolkningsföreträde till familjehemmen, som ges makt och tolkningsföreträde att tolka barnens 

behov- och bästa utifrån barnets reaktioner efter kontakt med sina anhöriga. Detta utifrån att 

informanterna uppger att de måste lyssna på vad familjehemmen ser hos barnen efter ett 

umgänge med anhöriga. Vi menar att familjehemmets tolkningsföreträde inte alltid blir till gagn 

för barnet, eftersom familjehemmen enligt informanterna i vissa fall vill manövrera ut de 

biologiska föräldrarna, och deras uppdrag är att verka för kontakt. Samtidigt som 

familjehemmen har kunskaper om barnens reaktioner efter kontakt med anhöriga eftersom att 

barnen vistas i familjehemmet dagligen. Slutsatsen vi drar utifrån Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008, ss. 69, 167) är att socialsekreterarna lägger över tolkningsföreträdet för att 

de någonstans måste få kunskap om barnets- behov och bästa när de själva är osäkra på hur de 

ska definiera detta. Å andra sidan tar informanterna inte alltid hänsyn till familjehemmens 

tolkningsföreträde, utan återigen tar tillbaka makten, utifrån att informanterna säger att 

familjehemmen inte har någonting att säga till om i arbetet, vilket visar att det är 

socialsekreterarnas definition av vad barnets bästa- och behov är som är överordnat. 
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Kunskapen i praktiken 
Alla informanter är överens om att kollegor är den främsta, viktigaste och lättaste vägen att gå 

för att få snabb återkoppling och bekräftelse på de egna besluten, när den enskilde inte vet hur 

den ska gå till väga eller bedöma vad barnets bästa är. Kollegor kan även se andra saker som 

den individuella socialsekreteraren inte kan, uppger Inger. Detta visar sig genom att samtliga 

intervjupersoner ger upphov till att de använder sig av team-möten, ärendegenomgång och 

handledning som en väsentlig del i att hantera komplexa situationer.  

 

”Då är det ju med mina kollegor där jag kan prata helt fritt, utan tanke på sekretess 

som är det bästa. Och där man kan liksom vara helt öppen och frustrerad och 

kanske- förbannad på någon av föräldrarna ibland, och det kan man ju inte visa till 

dem eller familjehemmet, men med kollegor kan ju det ventileras tänker jag- Och 

det måste det få göra.”  (Lisa) 

 

Informanterna har i sin yrkesroll ett ansvar att arbeta genom att se till klientens bästa, de 

har även ett ansvar att manövrera sitt handlingsutrymme till gagn för klienten, i detta fall 

barnet (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss. 16-17; Johansson 2004, s. 109) När 

de vänder sig till kollegor, genom team-möten, ärendegenomgång och handledning, 

tolkar vi att det kan handla om att de vill blir bekräftade att deras bedömning är till gagn 

för barnet, eftersom arbetet är så komplext. Det kan handla om att de är medvetna om 

bedömningarnas komplexitet och vill dela ansvaret med andra, och inte vill stå ensamma 

i ansvaret om de gjort en rätt bedömning eller inte.  

Informanternas kunskap om arbetet med familjehemsplacerade barns kontakt med 

anhöriga visar sig huvudsakligen vara baserad på de egna- och kollegornas tidigare 

erfarenheter av arbetet, vilket är exempel på hur tyst kunskap går till i praktiken (Rolf 

1991, ss. 63, 28-29; Kalman 2013, s. 58). Vi ser också att handledning och team-möten 

kan ses som en del i att sprida den tysta kunskapen. För att kunna bevara den, är det därför 

viktigt för socialsekreterarna att organisationen fortsätter att ge tid för handledning och 

team-möten.  

Av intervjuerna framgår att de informanterna med längst erfarenhet inom 

familjehemsarbetet, samt har arbetat längst inom socialt arbete, lutar sig mer emot sin 

egen erfarenhet än övriga informanter i arbetet. Marie och Anna är två informanter som 

sätter ord på det: 
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“Men det måste komma fram till någonting, jag kan inte bara sitta och säga jag vet 

inte hur jag ska göra och rycka på axlarna. Antingen så är situationen sån att det 

inte är lämpligt eller är situationen sån att vi kan lösa den. [...] Det finns bara de två 

vägarna. [...] Det kan inte vara något vakuum.”  (Marie). 

 

“Om jag erfar att här, det här är ett umgänge som inte är bra för barnet. Då jobbar 

jag ju utifrån det, så där är man rätt så självständig. Det behöver man exempelvis 

inte gå till domar för [...] Man är mer ett redskap, mer ett verktyg tycker jag, för 

man får en relation både till barnet, till familjehemmet och till föräldern. Där arbetar 

du mer liksom med dig själv, förstår du? [...] Du har dig själv som redskap mycket 

mer” (Anna). 

 

Citaten menar att eftersom att informanterna arbetat relativt länge, eftersträvar de 

exempelvis inte riktlinjer eftersom de redan vet hur de ska agera och saker och ting är ganska 

självklara. Citaten är exempel på hur tyst kunskap kan gå till i praktiken. Tyst kunskap är ett 

redskap som vi är omedvetna om att vi har, den tysta kunskapen finns där vid agerandet, men 

det går inte att förklara med ord varför en person agerar som den gör. Handlanden baseras på 

den tysta kunskapen som är uppbyggd av tidigare erfarenheter (Svensson, Johnsson & 

Laaenemets 2008, s. 224; Kalman, 2013, s. 58; Rolf 1991, ss. 28-29). Vi menar att Marie och 

Anna är säkra i sina roller med grund i sin erfarenhet, vilket kan ses som deras redskap och att 

det är anledningen till att de vet hur de ska agera i olika situationer. Det kan även medföra att 

informanterna är ignorant för ny kunskap, och missar när det ges eftersom de redan antar att de 

kan någonting om det. Vi menar att det är relevant att fortsätta vara öppen för ny kunskap, trots 

erfarenhet.   

 

“Ofta kan man känna att saker är rätt, eller liksom det här blir bra” (Karin). 

 

Utifrån citatet förstår vi att hon handlar utifrån tyst kunskap, för att hon inte kan uttala verbalt 

varför hon handlar på ett visst sätt, utan hon känner när saker är rätt. Här ser vi ett tydligt 

exempel på att man måste iaktta varandra för att kunna ta del av varandras tysta kunskaper. Att 

dela med sig av varandras tysta kunskaper menar vi kan göra arbetet mer effektivt så att inte 

alla måste uppfinna hjulet gång på gång. Hennes känsla kan också förstås utifrån begreppet 

handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s. 16-17), att hon handlar på rutin 

då organisationen har traditioner och rutiner. Organisationens traditioner och rutiner gör att 
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informanterna vet hur de ska agera i olika situationer, och det kanske är därför arbetet bygger 

på tyst kunskap.  

En faktor som flertalet av informanterna upprepar i intervjuerna är att det finns väldigt lite 

tid för reflektion, och att tidsbristen gör att de ofta får agera genom att ta snabba beslut utan att 

reflektera över vad som egentligen hände, eller hur de istället hade kunnat agera.  

 

“Mer tid till reflektion tänker jag, rent allmänt i yrket. Det [arbetet] kräver ganska 

mycket reflektioner och oftast är det så högt tempo så man knappt hinner tänka. 

Man ska bara bestämma, det ska bara bli något. Jag skulle verkligen önska att vi 

hade mer tid till att reflektera, vad det innebär det jag gör [...] det är ju om vi skulle 

kunna få fler resurser. Och vi fick mer utrymme och tid tänker jag. [...] Och kanske 

ännu mer möjlighet att ha ännu tätare kontakt med både föräldrar och barn”(Lisa). 

 

När det inte finns tid för reflektion tolkar vi att informanterna använder sig av sin tysta 

personliga kunskap som bedömningsunderlag (Rolf 1991, ss. 63, 28-29; Kalman 2013, s. 58). 

Vi tolkar även att informanten ovan vill sätta ord på sin tysta kunskap, när hon uttrycker att hon 

vill ha mer tid för reflektion. Utifrån Svensson, Johnsson och Laanemets (2008 , s. 16-17) tolkar 

vi att för att hantera det komplexa i arbetet har rutiner och traditioner skapats i att använda sig 

av tyst kunskap, eftersom organisationen har en oförmåga att teckna riktlinjer, då arbetet är så 

situations anpassat. Vi menar att det är viktigt att tid för reflektion ges, för att kunna sprida 

denna tysta kunskap eftersom det visar sig att arbetet baseras på tyst kunskap.  

 

Vetenskaplig kunskap 
Ett flertal informanter betonar relevansen av vetenskaplig kunskap i arbetet med 

familjehemsplacerade barns kontakt med anhöriga, men endast hälften av informanterna uppger 

att de faktiskt använder sig av det. Petra, Marie, Lotta och Inger är de av våra åtta informanter 

som arbetat längst inom familjehemsarbetet och som säger att de har ett intresse av att läsa 

forskning, för att få kunskap om hur olika situationer kan hanteras. Marie och Inger ser 

vetenskaplig kunskap som en hjälp i att få bekräftelse på om de tänkt rätt eller fel. Petra betonar 

att vetenskaplig kunskap ger henne trygghet i vad hon tror på, och stärker henne i arbetet. Lotta 

ser att det behövs mer forskning kring hur umgänget ska utformas, för att hon ska kunna bedöma 

vad som är det bästa för barnet.  
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“Jag hade önskat att det fanns mer [kunskap] som var forskningsbaserat. För det är 

nämligen såhär att det finns forskning som är tydlig med att det är bra för barn att 

bibehålla kontakten med sitt biologiska nätverk. Dock finns det inget forskat på hur 

den kontakten ska se ut, som hur ofta. “(Lotta). 

 

Av citatet framgår att det inte finns någon forskning på hur kontakten ska se ut för barnet 

och dess anhöriga. Vi tolkar utifrån begreppet evidensbaserad praktik, att det då blir svårt att 

arbeta evidensbaserat eftersom de vetenskapliga studierna enligt informanten inte verkas finns. 

Vi menar att det då blir svårt att samla in ett gediget forskningsbaserat kunskapsunderlag i 

förhållande till det enskilda fallet (Svanevie 2013, s. 41; Bergmark & Lundström 2006, ss. 99-

102; Blom, Morén & Nygren 2013, s. 17). 

Lotta utvecklar resonemanget och berättar att eftersom det inte finns någon forskning som 

säger hur kontakten ska utformas, blir barnen lidande. Hon menar att socialsekreterarna måste 

använda barnen som “bollplank” för att få fram vad som är det bästa, och hur kontakten ska se 

ut. Lotta betonar därmed att vetenskaplig kunskap är viktig i arbetet. Informanterna som säger 

sig läsa forskning förklarar att de läser emellanåt, men att det finns en tidsbrist inom 

organisationen och att det är deras ansvar att hålla sig uppdaterade. Lotta sammanfattar det i 

nedanstående citat: 

 

”Det [att läsa forskning] får man göra av eget intresse, egen tid liksom. Det finns 

det inte tid till. [...] Vi skulle i mycket större utsträckning, i olika sammanhang inom 

socialtjänsten, behöva referera till vad forskningen säger, men vi har inte tid.” 

 

Lisa, som är en av informanterna som inte använder sig av vetenskaplig kunskap uttrycker 

sig så här:  

 

“ [...] Under detta året har det inte hänt mig att jag har tänkt att ‘nej nu måste jag 

hitta stöd i någon dom, eller socialstyrelsen eller så [forskning]’ jag har inte råkat 

ut för det under detta året i alla fall…”  

 

Cajsa menar att det råder en hög arbetsbelastning som gör att de inte har tid att läsa tidigare 

forskning, och gå in i varje enskilt ärende på djupet. Karin menar att anledningen till att hon 

inte läser exempelvis forskning, är att hon anser att det krävs en uppdatering av teorier och 
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forskning efter socionomutbildningen, för att kunna använda sig av det. Hon vill förändra 

arbetet mot att använda underbyggda resonemang från forskning och teorier: 

 

“ [...] Men man skulle nog bli duktigare på att liksom, underbygga det. För att förstå 

varför jag gör som jag gör. Inte bara, ’men det här blir bra för att det känns bra och 

alla andra tycker också det’, men på något sätt så att man verkligen får en djupare 

förståelse för varför”. (Karin). 

 

Det blir tydligt att de vill bli bekräftade i att deras bedömning är rätt eller fel, genom att 

underbygga påstående med vetenskaplig kunskap, vilket överensstämmer med den 

evidensbaserade praktiken som menar att en implementering av evidensbaserad praktik 

hjälper att sätta ord på etiska dilemman, exempelvis om insatsen skadar mer än gör nytta 

(Svanevie 2013, ss. 17, 25, 108-109; Blom, Morén & Nygren 2011, s. 202). 

När vi ställt frågan till informanterna om de läser forskning vid kunskapssökande uttryckte 

informanterna en känsla av skam över att de inte tar del av tidigare forskning i tillräckligt hög 

utsträckning, och att de ’borde göra det mer’. Detta överensstämmer tidigare forskning, som 

visar att flertalet socialsekreterare känner en pliktkänsla kring att hålla sig uppdaterad kring 

forskning (Tydén 2000, ss. 27-28). Informanterna visar således en medvetenhet om att deras 

arbete bör utgå från vetenskaplig grund i högre utsträckning än vad de anser att det gör. Den 

främsta förklaringen till detta är, enligt informanterna, tidsbrist. Vi kan också konstatera att 

genomgångar av forskning och relevanta studier inte är en del av organisationens 

gemensamma arbete, vi förstår utifrån Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, ss. 16-17), 

att det inte är rutinartat med tradition att ta upp detta. Framförallt förstår det utifrån Lisas citat 

av att vetenskaplig kunskap endast ses som relevant när det verkligen behövs. Det blir därmed 

tydligt i empirin att tillgodogöra sig relevant vetenskapligt baserad kunskap och information 

ligger på den enskilda socialsekreteraren. Vissa informanter har ett eget intresse av att hålla 

sig uppdaterade om vad forskning säger. Men vi kan konstatera att det finns en avsaknad av 

en systematisk underbyggnad i deras beslutstagande, vilket är en del av den evidensbaserade 

praktiken (Svanevie 2013, ss. 17-25; Blom, Morén & Nygren 2013, s. 17; Bergmark & 

Lundström 2006, ss. 99-102). Det verkar således saknas en del av den evidensbaserad praktik 

i våra informanters arbete. Det kan bero på det Lotta nämner, att det inte finns någon 

forskning inom området hur kontakten för det familjehemsplacerade barnet ska se ut. Det kan 

även handla om individens ointresse att söka vetenskaplig kunskap, i form av forskning. 
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Samtidigt som det kan bero på att organisationen inte ger utrymme för det, då informanterna 

uttrycker tidsbrist. 

Vi ser att informanterna uttrycker att de vill eftersträva en vetenskaplig underbyggnad i deras 

beslutstagande. Oavsett om brist på vetenskaplig kunskap handlar om organisationens brist på 

resurser, eller individens eget ointresse kan vi utifrån den evidensbaserade praktiken (Bergmark 

& Lundström 2006, ss. 99-102; Blom, Morén & Nygren 2013, s. 17) tolka att informanterna 

ändå har en medvetenhet kring att vetenskaplig kunskap har betydelse inom socialt arbete.  

 

Sammanfattande slutdiskussion 

 

Vårt syfte med denna studie var att förstå hur socialsekreterare som ansvarar för 

familjehemsplacerade barn, inom den kommunala socialtjänsten, arbetar med 

familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med anhöriga. Nedan gör vi en 

sammanfattande diskussion av våra slutsatser. Diskussionen är uppdelad efter studiens 

frågeställningar. 

Vår första frågeställning rör hur socialsekreterarna beskriver sitt arbete med 

familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med anhöriga. Vårt resultat speglar att 

alla socialsekreterarna i denna studie beskriver att arbetet utgår från att familjehemsplacerade 

barn ska ha kontakt med anhöriga vilket går i linje med vad Socialtjänstlagen (2001:453) 

förespråkar som vi nämnde inledningsvis (Socialstyrelsen 2013, s. 41). Det är frågan om hur 

barnet ska bibehålla relationer med anhöriga, där informanterna beskriver att arbetet innefattar 

svårigheter. Resultatet av studien visar att informanterna ska utgå från Socialtjänstlagen 

(2001:453) och i det innefattar det att bedöma barnets bästa, men att det är svårt att definiera 

vad barnets bästa är, vilket går i likhet med vad Ponnerts (2007, ss. 235, 253-254) forskning 

visar. Resultatet utifrån det teoretiska perspektivet handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, ss. 16-17, 24-25) att arbetet inte innefattar några lokala riktlinjer satta av 

organisationerna, vilket medför att informanternas arbete utgår från ett stort utrymme av frihet 

i form av självständiga bedömningar i sitt handlingsutrymme. Detta ger dem möjligheter att 

individanpassa hjälpen men det ger dem även ett ansvar att göra en individuell bedömning av 

vad som är rätt beslut angående barnets bästa och behov.  

Arbetet beskrivs innefatta många inblandade parter vilket leder till en komplexitet i arbetet 

eftersom det är många som vill vara delaktiga i att bestämma vad barnets bästa och behov är. 

Vi kan förstå utifrån begreppet handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, ss. 
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16-17, 24-25; Johansson 2004, s. 109) att det skapats omedvetna traditioner och rutiner inom 

organisationen som leder till att vi får en förståelse för varför informanterna handlar som de 

gör. Exempelvis har föräldrar- och familjehemsperspektivet visat sig vara framträdande, 

eftersom det ligger i arbetets rutiner och traditioner att inhämta deras perspektiv. Vi menar att 

det med anledning av detta finns en risk att tappa barnets perspektiv i vad barnets behov och 

bästa är, exempelvis vilken anhörig som är viktigast för barnet. Även Ponnerts (2007, ss. 235, 

253-254) forskning visar att barnets röst försvinner, om vuxna styr vad barnets bästa är. 

Resultaten stämmer även överens med vad forskningen säger om att det fortfarande finns en 

avsaknad av barnets röst och delaktighet i socialtjänstens arbete, om vad barnets bästa är 

(Johnson Ruff, Yoken och Voss 1995, ss. 972-973; Atwool 2013, ss. 183-184; Cederborg & 

Karlsson 2011, ss. 165, 174). Vilket leder oss till frågan, när och hur ska barnets röst få en större 

plats?  

Vår andra frågeställning berör vad socialsekreterarna använder för strategier för att bedöma 

vad barnets bästa är i arbetet med familjehemsplacerade barns bibehållande av relationer med 

anhöriga. Studien visar att barnets bästa är en svår tolkningsfråga som skiljer sig från fall till 

fall. Eftersom informanterna har stor frihet i sitt handlingsutrymme att tolka lagen (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008, ss. 16-17, 24-25), blir en konsekvens att beroende på vem som 

tolkar lagen, bedömer barnets bästa olika, och därmed arbetar olika aktivt med barnens kontakt 

med anhöriga. Detta leder som vi nämnde i resultat och analysdelen, till en problematik i att 

uppnå lagens jämlikhet (SFS 2001:453) då bedömningarna blir väldigt olika. Fördelen med 

ramlagen är att den enskilda socialsekreteraren får möjligheten att titta på det individuella 

behovet, nackdelen blir att det är upp till varje enskild socialsekreterare och hur mycket tid de 

faktiskt lägger på att titta på vad barnets behov- och bästa är.   

För att kunna bedöma vad barnets bästa är, visar resultatet av studien utifrån de olika 

teoretiska perspektiven på olika slags strategier. Bland annat arbetar informanterna i enlighet 

med sin arbetsplatskultur och dess rutiner och traditioner, men även utifrån kollegors tysta 

kunskaper, snarare än vetenskaplig kunskap med anledning av att organisationen inte ger 

utrymme för det. Några informanter lutar sig tillbaka på sina egna erfarenheter och därmed litar 

på sin tysta kunskap. Andra informanter vänder sig till kollegor, detta för att få bekräftelse på 

om deras bedömning och beslut är till gagn för barnet. Då förlitar informanterna sig på kollegors 

tysta kunskaper (Polanyis 2013, s. 27; Rolf 1991, s. 63, 28-29; Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008, s. 224; Kalman 2013, s. 58). Detta går i linje med Bergmark och Lundströms 

(2000, ss. 10-11) tidigare forskning där deras studie visar på att tyst kunskap värderas högt. 

Enligt vår empiri visar resultatet att den tysta kunskapen är rutinartad i organisationen. 
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Organisationerna verkar enligt informanterna inte ha några riktlinjer med anledning av att 

arbetet måste innefattas av individuella situationsbaserade bedömningar, utan för att hantera 

det komplexa arbetet visar resultatet att omedvetna rutiner istället har skapats, i att använda sig 

av sina och kollegors tysta kunskaper. Hur det går till blir framträdande då informanterna ger 

upphov till ärendegenomgångar och handledningar. Vi menar att det är viktigt att hela tiden 

ifrågasätta arbetsplatskulturen, och sina handlingar, för att arbetet inte endast ska gå på rutin. 

Det kan, enligt oss, underlätta för inhämtning av nya kunskaper och rutiner som kan skilja sig 

från arbetsplatskulturens, eftersom att socialt arbete och samhället ständigt förändras.  

Studien visar även utifrån begreppet handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008, s. 69, 72-73, 167, 180) att informanterna också vänder sig till andra berörda parter som 

vill vara delaktiga i att bedöma vad barnets bästa och behov är. Bland annat förstår vi att 

familjehemmen ges makt av informanterna att definiera vad barnets bästa och behov är, genom 

att informanterna överför ett tolkningsföreträde. Slutsatsen är att det inte är familjehemmen 

själva som tar sig denna makt, utan informanterna ger familjehemmen makten när de inte vet 

hur de ska gå tillväga och det blir därmed en strategi socialsekreterarna använder sig av i att 

bedöma barnets bästa. Det kanske är därför som familjehemmen enligt Sanchirico och Jablonka 

(2000, ss. 187-189) inte längre ses som en “extra förälder” utan som en del av det sociala teamet. 

Vår studie visar därmed på att familjehemmen har ett ansvar i bibehållandet av barns relationer 

med anhöriga. Om familjehem åläggs så mycket ansvar och tolkningsföreträde i barnens 

kontakt med anhöriga, som studien visar, ser vi relevansen av att någon form av handledning 

eller regelbundna utbildningar eftersom vi menar att även familjehem bör ha kunskap om 

barnavårdsfrågor, vilket vi inte antar att de inte har, då det inte låg i studiens fokus att ta reda 

på, men vi poängterar bara relevansen av det. Detta går även i linje med vad den tidigare 

forskningen säger, nämligen att det ständigt är relevant med utbildning för familjehem om vad 

deras ansvar är och går ut på (Sanchirico & Jablonka 2000, ss. 187-189). 

Studien visar även som ovan nämnt, att informanterna förhåller sig till socialtjänstlagen 

(2001:453) i sitt arbete. Vi menar att socialtjänstlagen (2001:453) är generell och ibland 

försvårar socialsekreterarnas arbete, därför anser vi den är svår att använda som vägledning i 

det praktiska arbetet. Detta visar sig när informanterna ger upphov till alla komplexiteter 

socialtjänstlagen (2001:453) medför och som de tvingas tampas med. Att lagstiftningen betonar 

att arbetet ska utgå från barnets bästa, men inte uttrycker vad barnets bästa faktiskt är, blir en 

komplex tolkningsfråga där vi ser att informanterna gör sitt yttersta för att barnet ska bibehålla 

relationer med anhöriga, och ständigt försöker utgå från barnets bästa genom olika strategier. 

Vi menar därför att det möjligen skulle underlätta för socialsekreterarna om arbetet var mer 
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styrt enligt riktlinjer, och att lagen inte gav utrymme för tolkningar, samt att arbetet skulle bli 

mer rättssäkert för klienten. Samtidigt som det leder till att socialtjänstlagen (2001:453) och det 

sociala arbetet i så fall blir mindre individanpassat, vilket vi samtidigt menar inte heller är bra 

eftersom resultatet visar att arbetet måste bygga på individuella situationsbundna bedömningar. 

Vår tredje och sista frågeställning behandlar hur socialsekreterarna använder sig av 

vetenskaplig kunskap i arbetet. Studiens resultat visar utifrån de teoretiska perspektiven att 

socialsekreterarna i denna studie använder sig mer av tyst kunskap, snarare än vetenskaplig 

kunskap. Resultatet visar att informanterna använder sig av vetenskaplig kunskap i arbetet, i 

den mån de tar sig tid och ges tid av organisationen, samt om de har ett intresse för det. Några 

informanter använder sig av vetenskaplig kunskap mer än andra, med anledning av att de vill 

veta om de tänker rätt eller fel i bedömningarna. Vi ser dock ett resultat av att alla informanterna 

vill underbygga bedömningar och beslut mer via vetenskaplig kunskap, men att organisationen 

inte ger tid för det. Studiens resultat visar att det inte är rutinartat i organisationerna att använda 

sig av vetenskaplig kunskap och därav syns en frånvaro av en systematisk användning hos 

informanterna. Tidsbristen stämmer även överens med Bergmark och Lundströms (2000, s. 15) 

forskning som visar att anledningen till att inte använda sig av vetenskapliga kunskaper, kan 

bero på tids- och resursbrist. 

Evidensbaserad praktik talar om att socialt arbete sedan 1990-talet präglats av tanken att gå 

mot en evidensbaserad praktik där vetenskaplig kunskap är centralt (Bergmark & Lundström 

2006, ss. 99-102; Blom, Morén & Nygren 2013, s. 17). Vi ser det intressant att de 

nyutexaminerade socionomerna i denna studie, använder sig av vetenskaplig kunskap i mindre 

omfattning. Detta eftersom vi erfar att socionomutbildningen alltmer använder sig av begrepp 

som evidensbaserad praktik, samt eftersträvar användning av vetenskaplig kunskap. Det kan 

bero på att de nyutexaminerade måste lägga mycket tid på att lära sig det praktiska arbetet. De 

kanske också tycker att de efter utbildningen är uppdaterade på forskningsfronten. Vi menar att 

det måste bli tydligare i utbildningen hur användningen av evidensbaserad praktik ska gå till i 

det vardagliga arbetet, om socialt arbete ska eftersträva evidensbaserad praktik. Även 

forskningen betonar att verktyg från socionomutbildningen spelar roll angående socialarbetares 

vetenskapliga kunskaper (Bergmark & Lundström 2000, s. 15). Vårt resultat utifrån begreppet 

evidensbaserad praktik skildrar därmed en bild av att evidensbaserad praktik fortfarande inte 

har fått fäste. Vi vill dock poängtera att våra resultat inte kan generalisera hur det ser ut i andra 

kommuner, utan det är viktigt att understryka att resultatet endast speglar vad våra informanter 

säger. Om studien gjorts i andra kommuner är det möjligt att utfallet sett annorlunda ut. 
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Vi kan se att informanterna i denna studie arbetar mer med tyst kunskap som inte är 

evidensbaserad i bedömningen av vad barnets bästa är. Vår empiri visar en slutsats utifrån vår 

tolkning av de teoretiska perspektiven, på att det är upp till varje enskild socialsekreterare att 

arbeta utifrån, och inhämta ny, evidensbaserad kunskap. Det är inte rutinartat i organisationerna 

att använda sig av vetenskaplig kunskap i arbetet. För att implementera evidensbaserad praktik 

kräver, enligt oss, en förändring på organisatorisk nivå och göra det rutinartat, då vi menar att 

det är omöjligt att lägga ett evidensbaserat ansvar endast på den enskilde socialsekreteraren. Vi 

ställer oss kritiska till om en implementering av evidensbaserad praktik är möjlig, eftersom det 

varit omtalat sedan 1990-talet. Det kan dock vara så att kommunerna vi gjort studien på, bara 

inte fått fäste i den evidensbaserade praktiken. Konsekvenserna vi kan se utav att 

evidensbaserad praktik inte fått fäste i studiens kommuner är att bedömningarna grundas i 

godtycklighet snarare än bästa tillgängliga kunskap. Samtidigt kan det vara så att det behöver 

ta såhär lång tid innan det kan få fäste i praktiken, och att det möjligen är under uppsegling. Vi 

vill även poängtera att vi inte utesluter att den ena kunskapen är bättre än den andra, utan vi 

menar att all kunskap kan vara lika användbar, men att det måste finnas någon slags balans 

mellan varandra, så att all kunskap kommer till användning för att skapa bästa möjliga hjälp för 

barnet. Denna typ av frågeställningar måste ständigt vara föremål för en levande diskussion, 

där olika synpunkter ges likvärdiga möjligheter att värderas. I en sådan diskussion bör därför 

samarbetet mellan till exempel kommuner och lärosäten utvecklas. Hur det ska gå till har vi 

inget svar på, men att det måste ske är vi övertygade om. 

 

Förslag på fortsatt forskning   

Av studien har vi fått en ökad och djupare förståelse för hur socialsekreterare, inom den 

kommunala socialtjänsten, arbetar med barns bibehållande av relationer med anhöriga, samt 

vilken kunskap som ligger till grund för arbetets praktik. Studien har även gjort oss nyfikna på 

fortsatt forskning inom området. Av vårt resultat kan det tycka skönjas konsekvenser av att det 

är barnen som blir lidande, när det saknas vetenskaplig kunskap om hur kontakten med anhöriga 

ska se ut. En studie hade därför kunnat behandla hur kontakten med anhöriga ska se ut, med 

vilka anhöriga, och i vilken omfattning, utifrån barnets perspektiv. 

Förslag på fortsatt forskning hade även kunnat vara hur familjehemmen ser på sitt uppdrag 

i att verka för att barnen ska bibehålla relationer med anhöriga. För vidare forskning vore 

intressant att ta reda på det vi blivit mer nyfikna på, nämligen hur organisationer i olika 

kommuner ser på implementeringen av evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och 

familjeomsorg. Att fortsätta sprida kunskap om ett sådant komplext arbete som 
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familjehemsvården, ser vi som väsentligt eftersom arbetet berör utsatta barns uppväxt och 

utveckling.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej! Vi är socionomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö. Denna vårtermin skriver vi 

vår C-uppsats. Studien handlar om hur socialsekreterare arbetar med att familjehemsplacerade 

barn ska bibehålla relationer med anhöriga eller andra betydelsefulla närstående. 

Vi söker socialsekreterare som ansvarar för familjehemsplacerade barn och som vill delta i 

vår studie. Vi undrar därmed om du som enhetschef kan vidarebefordra detta mail till respektive 

socialsekreterare som möjligtvis skulle kunna delta? Är Du som socialsekreterare intresserad 

av att delta kontakta oss på mejl eller telefon, se nedan. Hör vi ingenting ifrån Dig kontaktar vi 

gärna Dig innan den 22 april. 

Vi vill vara noga med att poängtera att studien är frivillig, vilket innebär att Du när som helst 

kan avbryta intervjun. Samt att både kommun och intervjuperson kommer att avidentifieras och 

endast vår handledare och examinator samt vi själva kommer ha tillgång till materialet. Vi 

kommer även vara noga med att inte publicera några känsliga- eller integritetskränkande 

personuppgifter. Intervjufrågorna kommer fokusera på hur det yrkesmässiga sättet att arbeta ser 

ut. Intervjun kommer att spelas in om samtycke finns för att vi lättare ska kunna transkribera 

materialet i efterhand. Materialet kommer sedan att raderas efter studiens slut. 

Vi räknar med ca 45 minuter av din tid och hoppas att så snart som möjligt kunna intervjua 

Dig, allra senast 2/5. Genomförandet av intervjuerna sker på den plats Du önskar. Vi är mycket 

tacksamma för Din medverkan där Dina erfarenheter av arbetet är betydelsefulla för vår studie. 

Du är välkommen att kontakta oss för vidare frågor och kan även kontakta vår handledare, 

Cecilia Jonsson. 

 

Vänliga hälsningar, Rebecca Malmsten & Sandra Pöllänen. 

 

Rebecca Malmsten         Sandra Pöllänen                Cecilia Jonsson (Handledare) 

0701489393                     0734066299                     0706-426164 

rm222ed@student.lnu.se   sp222gm@student.lnu.se   cecilia.jonsson@lnu.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat med familjehemsplaceringar? - Vi har förstått att i det arbetet 

ingår det att socialtjänsten ska verka för att barnet ska bibehålla relationer med anhöriga, 

stämmer det? I så fall, hur arbetar du med dessa frågor? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter och utbildning/vidareutbildning inom området? 

 På vilka sätt har du arbetat med detta tidigare? 

 Vilka riktlinjer har du att följa? 

 -> Hur ser de i så fall ut? Hur använder du dig av dem? 

 -> Om du inte har riktlinjer, hade du önskat riktlinjer? I så fall i vilken form? Vad tänker 

du att de borde innehålla? 

 Finns det några kriterier för att kontakt ska finnas/eller inte finnas? Vart kommer 

kriterierna i så fall ifrån? 

 Berätta om hur det ser ut när det familjehemsplacerade barnet ska bibehålla relationer 

med anhöriga?  

 Anser du att det finns någon “modell” ni vanligtvis utgår ifrån när ni ska besluta om hur 

kontakt ska se ut mellan barnet och dess anhöriga? 

 Vilka svårigheter finns det när barn ska bibehålla kontakt med anhöriga? Och hur 

resonerar du när de svårigheterna uppstår? Hur jobbar ni för att lösa de problemen? 

 Kan du berätta om hur det kan se ut i ett fall de olika parterna är oense om hur kontakten 

ska ske? Exempelvis när de biologiska föräldrarna vill ha kontakt men inte det 

familjehemsplacerade barnet? Eller om familjehemmet inte vill att barnet ska ha 

kontakt, men de biologiska föräldrarna vill? 

 Finns det något som underlättar eller skulle kunna underlätta ditt arbete med att barnet 

ska bibehålla relationer med anhöriga? 

 Har arbetet med hur barnet ska bibehålla relationer med anhöriga under en 

familjehemsplacering förändrats sedan du började arbeta? Om ja, på vilka sätt har det 

förändrats? Hur kommer det sig att det har förändrats? 

 Resonerar ni på arbetsplatsen likartat när det gäller frågan hur barnet ska bibehålla 

relationer med anhöriga? Finns det olika förhållningssätt till detta bland kollegorna? 
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 Hur resonerar du om det fortsatta arbetet med hur barn ska bibehålla relationer med 

anhöriga, upplever du att något behöver förändras i sättet att arbeta med att barnet ska 

bibehålla relationer med anhöriga? 

 Har du något övrigt att tillägga om hur ni arbetar som du anser att vi bör lyfta fram? 

 


