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Sammanfattning 

 

I Sverige finns en lång tradition av att placera barn, som av olika anledningar inte kan bo 

tillsammans med sina egna föräldrar, i så kallade familjehem. Tidigare forskning kring hur 

arbetet med utredning och placering av barn i nätverksfamiljer ser ut saknas till stor del. Det 

saknas även information om hur socialsekreterares egentliga arbete ser ut gällande placerade 

barn samt vilka erfarenheter de har av de olika placeringsformerna. Det övergripande syftet 

med studien är att, i två svenska kommuner, undersöka socialtjänstens arbete med barn 

placerade inom nätverket i jämförelse med barn placerade i “främmande” familjehem. Vidare 

syftar studien till att undersöka socialsekreterarnas egna erfarenheter av arbetet med de två 

olika placeringsformerna samt hur processen eventuellt skiljer sig åt. Detta är en kvalitativ 

studie som grundar sig på fyra semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma 

socialsekreterare. Socialsekreterarna i studien vittnade om att det fanns skillnader i arbetet 

med nätverksfamiljer och “främmande” familjehem. Vid nätverksplaceringar tas större 

hänsyn till barnets trygghet och redan etablerade relationer, detta visar sig dels genom de 

kompromisser som görs i familjehemsutredningarna. Socialsekreterarna anser att det finns en 

del svårigheter i arbetet med nätverksfamiljer då fler komplicerade känslor och rollkonflikter 

kan uppstå. Svårigheterna med rollkonflikter ser vi som en följd av de förväntningar 

individerna i nätverksfamiljen har på sina respektive roller som närstående/familjehem. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

“När det handlar om vård av barn som är placerade i fosterhem är syftet med vården att 

barnen skall må bra och utvecklas positivt. Barn som tidigare levt med föräldrar som av olika 

anledningar inte kunnat ge dem adekvat omsorg, skall genom att bo i en fosterfamilj 

kompenseras för tidigare brister.” 

 

Detta skriver Ingrid Höjer i sin avhandling Fosterfamiljens inre liv (2001, s14). Socialtjänsten 

har genom socialstyrelsens föreskrifter tydliga riktlinjer för hur detta arbete ska genomföras 

(SOSFS, 2012:11). Vidare återfinns här även allmänna råd som stöd och vägledning för de 

professionella som arbetar med familjehemsplaceringar av olika slag. Exempelvis 

framkommer det att en tydlig utredning av familjehemmen ska genomföras innan ett barn 

placeras i en familj. Denna utredning ska innehålla information om familjehemmets trygghet, 

säkerhet och kontinuitet. En bedömning ska göras kring hemmets miljö, familjens 

sammansättning, föräldrarnas egna förutsättningar samt inställning till uppdraget. Enligt 5 kap 

1§ (SOSFS, 2012:11) ska, när ett familjehem blivit godkänt, en matchning ske mellan 

familjehemmet och barnets behov. Detta ska ske innan placeringen för att säkerställa att 

barnets behov kan bli tillgodosedda i det nya hemmet. Enligt 6 kap 5§ Socialtjänstlagen 

(2001:453) ska det i första hand göras en bedömning om barnet kan placeras hos en släkting 

eller annan närstående innan en familjehemsplacering sker. 

 

I Sverige finns en lång tradition av att placera barn, som av olika anledningar inte kan bo 

tillsammans med sina egna föräldrar, i så kallade fosterfamiljer eller familjehem (Höjer, 

2001). Den 1 november 2013 var 13 585 barn och ungdomar placerade i familjehem vilket då 

var den vanligaste placeringsformen i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Ett familjehem är ett 

hem där en familj eller individ tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Det är varje 

kommuns skyldighet att säkerställa att det finns tillgång till familjehem för de individer som 

av olika anledningar är i behov av vård och boende utanför det egna hemmet och enligt 6 kap 

1 § Socialtjänstlagen är det socialnämnden som ansvarar för att barnet får en god vård. År 

1785 kom den första fosterbarnsstadgan och redan under den tiden sågs det som mer 

gynnsamt att placera barn i en familj jämfört med att placera dem på institutioner såsom 

barnahusinrättningar (Höjer, 2001). Under åren som följde skedde det successivt en 

förändring av hur samhället betraktade vad som orsakade barnens problem och vems ansvaret 

över barnen egentligen var. I takt med denna perspektivförändring instiftades en rad olika 

barnavårdslagar under åren, den förändrade uppfattningen ökade fokuset på både familjen och 

individen och samhället började ta större ansvar. År 1980 kom Socialtjänstlagen som 

fortfarande är aktuell idag. Lagstiftningarna i Socialtjänstlagen uppmärksammar barns 

välbefinnande och är, i motsats till de tidigare lagarna, mindre tydliga beträffande 

möjligheterna att förutse orsakerna till barns negativa utveckling. Detta bidrar till att lagarna 

är formulerade utefter innehållet i de insatser som ska och bör utföras i jämförelse med 

tidigare lagar där tonvikten legat på hur arbetet ska utföras (ibid, 2001). Den lagstiftning som 

idag ligger till grund för barns rätt till skydd, omvårdnad och välbefinnande återfinns i 
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Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) och 

Föräldrabalken (1949:381) (Danielsson & Jansson, 2014).  

 

En familj är en grundläggande beståndsdel i många samhällen, inte minst i Sverige (Mattsson, 

2010). Föreställningen om att kärnfamiljen skulle bestå av mamma, pappa, barn är idag inte 

lika självklar som för, låt säga, 100 år sedan. Höjer (2001) menar att fosterfamiljen är ett av 

många exempel på en familj men en annan slags konstellation än den ”vanliga” kärnfamiljen. 

Familjen kan stå för många olika funktioner och ha en rad olika konstellationer. Bilden av en 

”riktig” familj har förändrats i takt med samhällsförändringarna i landet. I dagens samhälle är 

det vedertaget accepterat att en familj kan se ut på olika sätt, det finns inga rätt eller fel (ibid, 

2010). I en familj får individen exempelvis chans att delta i ett socialt sammanhang. 

Forskning tyder på att placerade barn skapar sig ett bredare begrepp av vad en 

familjetillhörighet innebär och får på så sätt en större plattform för emotionella och 

existentiella behov (Mattson, 2010). Detta stämmer dock inte in på alla individer. Annan 

forskning pekar ut barnen som ”förlorare” i dessa avseenden då en familjehemsplacering är 

avsedd att vara tidsbegränsad och barnet kräver kontinuitet och långsiktiga levnadsformer för 

att må bra. Denna provisoriska lösning innebär att fosterfamiljen blir en ”temporär familj” 

vilket kan generera till negativa erfarenheter hos barnet (ibid, 2010). 

 

Som tidigare nämnt är familjehemmets uppgift är att ge barnet god vård samt se till att barnet 

får sina behov tillgodosedda. Detta ska ske i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra 

berörda. Då alla barn placerade i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga 

förutsättningar till ett bra vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av 

kontinuitet, detta skriver socialstyrelsen på sin hemsida (Socialstyrelsen.se). Trots det 

samhälleliga förändringarna som skett i Sverige under de senaste decennierna bygger vår 

uppfattning om ”ett gott hem” fortfarande på god ekonomi och socialt kapital (Höjer, 2012b). 

De familjer som blir aktuella för socialtjänstens insatser är ofta socialt utsatta familjer där 

föräldrarna har problem med missbruk, våld, psykisk sjukdom etc. Då barnens uppväxt har 

präglats av olika svårigheter kan deras behovsbild skilja sig från andra barns. Relationen som 

de biologiska föräldrarna har till barnen, samt övriga belastningar de tampas med, kan 

försvåra kontakten med barnen under placeringstiden (Mattsson, 2010). Det finns även en risk 

att det kan skapas viss obalans mellan de biologiska föräldrarna och familjehemsföräldrarna 

eftersom familjehemmet blivit godkänt som ”lämpliga” föräldrar och samhället stämplat de 

biologiska föräldrarna som ”otillräckliga” i sitt föräldraskap (ibid, 2010). 

 

Tidigare forskning kring hur arbetet med utredning och placering av barn i nätverksfamiljer 

ser ut saknas till stor del. Det finns lagar och föreskrifter som talar om att arbetet med 

familjehem ska ske på samma premisser i hela landet oavsett om det gäller ”främmande” 

familjehem eller nätverksfamiljer (SOSFS, 2012:11). Dock saknas information om hur 

socialsekreterares egentliga arbete ser ut gällande placerade barn samt vilka erfarenheter de 

har av de olika placeringsformerna. Det fanns relativt lite forskning på området som fångade 

upp vad de egentliga skillnaderna är när barn placeras hos ett “främmande” familjehem i 

kontrast till en nätverksfamilj. Hur själva processen ser ut och vilka egentliga övervägningar 

som görs utifrån arbetande socialsekreterares perspektiv saknades i stor utsträckning.  
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Ett av de frågetecken vi söker reda ut med hjälp av denna studie är om det finns skillnader i 

arbetsprocessen när det gäller placeringar i nätverksfamiljer och “främmande” familjehem. 

Denna studie kan vara användbar både för yrkesverksamma professionella men även för 

blivande yrkesverksamma då den ökar förståelsen för hur arbetsprocesser och erfarenheter ser 

ut på fältet. Redan yrkesverksamma individer kan ta del av denna studie för att väcka tankar 

kring sitt eget arbetssätt och därmed utvecklas i sin profession. Blivande yrkesverksamma får 

en inblick i hur arbetet kring placeringar av barn ser ut samt vilka aspekter som kan vara 

viktiga att ta hänsyn till.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syfte: 

Det övergripande syftet med studien är att, i två svenska kommuner, undersöka socialtjänstens 

arbete med barn placerade inom nätverket i jämförelse med barn placerade i “främmande” 

familjehem. Vidare syftar studien till att undersöka fyra socialsekreterares egna erfarenheter 

av arbetet med de två olika placeringsformerna samt exempel på hur placeringsprocessen 

eventuellt skiljer sig åt. 

 

Frågeställningar: 

Finns det några skillnader och/eller likheter gällande nätverksfamiljer och “främmande” 

familjehem när det kommer till: 

 processen när ett barn placeras i familjehem 

 socialsekreterarnas erfarenheter av kontakten med de olika familjehemstyperna  

 barnets situation i de olika familjehemstyperna 

 

1.2 Begrepp och definitioner 

 

Enligt FN:s barnkonvention, som nämns i SOU 1997:116, omfattar begreppet barn alla 

individer som är mellan 0-18 år. Så även i denna studie. 

 

I studien innebär begreppet familjehem ett hem som på uppdrag av socialtjänsten tar emot 

barn för stadigvarande vård och fostran. Denna definition återfinns i 3 kap 2 § 

Socialtjänstförordningen (2001:937). 

 

 Med “främmande” familjehem syftar denna studie till ett familjehem där barnet och 

familjehemmets medlemmar sedan tidigare inte är kända för varandra. 

 

 En nätverksfamilj är ett familjehem där den placerade har en anknytning till familjen 

i form av exempelvis släktskap eller tidigare bekantskap (Canow, 2010). 

 

 Med jourhem menas ett hem som tar emot barn för en tillfällig placering under en 

kortare tid, ofta handlar det om barn som placeras akut (Danielsson & Jansson, 2014). 

Denna studie innefattar ej denna typ av familjehem. 
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2. Kunskapsöversikt 
 

För att få en bredare förståelse över hur socialtjänstens arbetsprocess ser ut kring ett barn som 

är aktuell för placering har vi undersökt hur forskningen ser ut inom området. Vad har tidigare 

forskare inriktat sig på och vilka områden är fortfarande outforskade? Litteratursökningen har 

främst utgått från studier som gjorts i Sverige då det ansågs mest relevant i samband med det 

som denna studie undersöker. Kunskapsöversikten gjordes även i hopp om att, med hjälp av 

tidigare information, kunna ställa tydliga och adekvata frågor till de yrkesverksamma 

socialsekreterarna vi hade för avsikt att intervjua.  

 

För att söka artiklar och intressant litteratur användes framför allt sökmotorer och databaser 

såsom Swepub, Umeå universitets sökmotor och SocIndex. De sökord som använts var bland 

annat familj, familjehem, placering, barn och fosterhem. Litteraturen som använts har i första 

hand bestått av böcker då det inte fanns så många vetenskapliga artiklar eller övrig forskning 

på området. Vi har även inspirerats och tagit del av litteraturlistor från tidigare forskning och 

studier för att komma framåt i arbetet när de egna sökningarna inte gett resultat. Forskningen 

som presenteras ger en samlad bild av hur forskningen ser ut inom området.  

 

2.1 Familjehem och nätverksfamilj  

När en familj tar emot ett barn måste föräldrarna i familjen förhålla sig till att ansvara över ett 

barn som de inte har en biologisk anknytning till (Höjer, 2001). Om det finns barn i familjen 

sedan tidigare måste även de förlika sig med tanken att ge plats åt ett syskon som de inte har 

blodsband till. I samband med att en familj eller individ tar emot ett fosterbarn måste 

strategierna för familjens gemensamma vardagsliv omprövas och förnyas. På samma sätt 

måste den nya familjen förhålla sig till barnets ursprungliga nätverk. 

 

2.1.1  Familjehem 

Den juridiska definitionen av ett familjehem återfinns i 3 kap 2 § Socialtjänstförordningen, 

där står det att ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar 

emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. Genom att en familj tar på sig uppdraget att agera 

familjehem och ta emot ett barn ålägger de sig även med, att efter bästa förmåga, tillgodose 

barnets behov och på så vis bistå med god vård och fostran. Socialtjänsten i sin tur bistår 

familjehemmet med ekonomisk ersättning som dels består av en omkostnadsersättning och ett 

arvode (Höjer, 2012a). 

Hur ett familjehem ser ut kan variera, det kan exempelvis bestå av familjer med två föräldrar, 

ensamstående personer, personer med biologiska barn eller personer utan biologiska barn 

(Canow, 2010). Trots att variationerna kan vara många är den gemensamma utgångspunkten 

för alla familjehem att det är en familj som öppnar upp sitt hem för att ta emot barn, 

ungdomar eller vuxna för boende och omvårdnad. Den som är placerad i familjehem ska bli 

välkomnad som en familjemedlem och delta i vardagslivet. 
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2.1.2  Nätverksfamilj 

En släktingfamilj eller nätverksfamilj är ett familjehem där barnet sedan tidigare har en 

relation till familjen (Socialstyrelsen, 2014). Detta kan innebära syskon, mor- och farföräldrar 

eller personer som på annat sätt redan känner barnet. Enligt 6 kap 5§ Socialtjänstlagen ska det 

i första hand göras en bedömning om barnet kan placeras hos en släkting eller annan 

närstående innan en familjehemsplacering sker. Denna bedömning ska alltid ske med hänsyn 

till barnets bästa vilket går att återfinna i 1 kap 2§ Socialtjänstlagen. Denna nätverksfamilj ska 

utredas och godkännas på samma sätt som ett “främmande” familjehem (Canow, 2010). Inom 

lagstiftningen görs ingen egentlig skillnad mellan placering hos anhörig, annan närstående 

eller för den placerade främmande personer. Alla familjehem ska genomgå samma utredning 

och processen bör inte skilja sig nämnvärt åt även om det finns socialsekreterare som vittnar 

om annat, uppfattningarna är delade (Linderot, 2006). 

 

2.2 Hur socialtjänsten arbetar med rekrytering och utredning av familjehem 

En stor utmaning för socialtjänsten är att finna nya tillräckligt kompetenta familjehem för att 

skapa ett stort urval. Detta för att en större valmöjlighet vid matchningar mot barn som är 

aktuella för placering ska kunna ske (Fredriksson & Kakuli, 2011). Hur kommunerna gör när 

de rekryterar nya familjehem kan variera, men att exempelvis genom tidningsannonser nå ut 

till personer i närområdet har varit en vanlig metod (Thorell, 2009). Thorell beskriver i sin 

magisteruppsats, där hon undersökt rekryteringen av familjehem i åtta olika kommuner, att 

det rykte som kommunen har påverkar hur motiverade familjer är att ansöka om att bli 

familjehem. En kommun med bra rykte gällande familjehemsplaceringar har lättare att 

rekrytera nya familjehem eftersom det goda anseendet sprider sig vidare via familjehemmen. 

Andra exempel på hur socialtjänsten gör för att nå ut till allmänheten är flygblad, broschyrer 

på allmänna platser samt tidningsreportage. För att rekrytera yngre familjehem har vissa 

kommuner gjort reklamkampanjer som sedan spelats upp på radiostationer (ibid, 2009). 

 

Ett exempel på hur rekrytering av familjehem kan se ut återfinns hos Familjehemscentrum i 

Umeå kommun. Familjehemscentrum i Umeå ansvarar för rekrytering av nya familjehem i 

kommunen. Själva rekryteringsprocessen beskrivs starta när en familj anmäler sitt intresse att 

bli familjehem (Hammarström, 2014). Dock så beskrivs det i samma kandidatuppsats att en 

del av rekryteringen börjar med att familjehemscentrum delar ut broschyrer dels till personer 

direkt men även på allmänna platser och på olika slags marknader. Familjehemscentrum har 

även en hemsida där intresserade personer kan gå in och läsa mer om vad uppdraget att vara 

familjehem innebär. Ytterligare en form av rekryteringen är att de som redan är familjehem 

uppmanas att ge information till andra i deras umgängeskrets om familjehemsuppdraget. 

Familjerna som medverkar i kandidatuppsatsen beskriver även själva att de blivit tipsade av 

andra familjehem om uppdraget och att detta haft betydelse i deras beslut om att vilja bli 

familjehem. Även andra metoder har använts i försök att nå ut till blivande familjehem, 

exempelvis mingelkvällar och olika typer av samarbeten med organisationer som via 

hemsidor länkar till familjehemscentrum. 

 

Hur socialtjänsten egentligen går till väga när de överväger en nätverksplacering är det dock 

svårt att finna information om. En studie gjord 2006 visar på att det snarare är yttre faktorer 
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som anhöriga eller de biologiska föräldrarna som genom visat intresse, informerar 

socialtjänsten om möjliga nätverksplaceringar (Linderot, 2006). Studien visar även att alla 

socialsekreterare inte är medvetna om att det finns reglerat i 6 kap 5§ Socialtjänstlagen att en 

placering hos släktingar och närstående i första hand ska övervägas (Linderot, 2007). Här 

framkommer det att en del av socialsekreterarna i studien trodde att det stod “bör” övervägas 

och att det därför inte var obligatoriskt. Vidare påtalas även brister där socialsekreterare varit 

helt omedvetna om kontakter som funnits kring barnet som vid senare tidpunkt visat sig vara 

viktiga för barnet. 

 

2.3 Socialtjänstens arbetssätt 

Som tidigare nämnt måste familjer eller individer som är intresserade att bli familjehem 

genomgå en utredning innan de kan bli godkända. Under utredningen inhämtas information 

om det tilltänkta familjehemmet genom olika metoder, denna utredningsprocess kan skilja sig 

åt mellan olika kommuner. Detta beror främst på att socialtjänsten i Sverige har relativt stort 

handlingsutrymme när det kommer till hur de organiserar den sociala barnavården så länge de 

håller sig till lagstiftningen (Höjer, 2012b). 

 

2.3.1 Kälvesten och PRIDE 

De vanligaste utredningsmetoderna i Sverige är dock Kälvestensmetoden och PRIDE (Parents 

Resource for Information, Development and Education), varav den förstnämnda tros vara den 

mest använda hittills (Höjer, 2012b). Kälvestensmetoden utvecklades under 1980-talet och 

används flitigt än idag. Metoden omfattar så kallade “djupintervjuer” där de blivande 

familjehemsföräldrarna intervjuas var för sig. Under intervjun får personerna svara på frågor 

kring sin uppväxt och eventuella förhållanden till sina egna föräldrar, till sin partner och till 

de egna barnen. Svaren ses sedan över av en extern person, exempelvis en psykolog eller en 

familjehemssekreterare. Då utredningsarbetet kan skilja sig åt mellan olika kommuner kan 

följaktligen även arbetet med att analysera intervjusvaren variera. I vissa fall har 

frågeformuläret modifierats eller anpassats efter samhällets förändrade familjemönster (ibid, 

2012). PRIDE-programmet kan beskrivas mer som en utbildningsmöjlighet än en “regelrätt” 

utredning. PRIDE är en metod där de individer som är intresserade av att bli familjehem 

deltar i en slags studiecirkel. Dessa individer, ofta en grupp på omkring tio personer, träffas 

vid ca tio tillfällen, tre timmar per tillfälle, där viktiga teman som rör uppdraget som 

familjehem diskuteras. Gruppen leds vanligtvis av en ledare och en erfaren 

familjehemsförälder. Exempel på teman som diskuteras kan vara egna känslor, förhållandet 

till barnets biologiska föräldrar/ursprungsfamilj m.m. Efter samtliga träffar ska ledarna och 

deltagarna gemensamt fatta beslut om individen eller familjen som deltagit i utbildningen ses 

som lämplig eller inte för att ta sig an uppdraget som familjehem (ibid, 2012). 

 

2.3.2 Utvecklingsekologi och BBIC  

Enligt den utvecklingsekologiska teorin är mänsklig utveckling ett livslångt förlopp som sker 

i samspel med omgivningen och dess sammanhang. Teorin utarbetades under 1970-talet av en 

ryskfödd forskare vid namn Urie Bronfenbrenner (Andersson, 2013). Denna teori ses som 

användbar inom barnavårdsarbetet enligt många forskare då den har visats sig lämplig för att 

t.ex. förstå barns beteendeproblematik. Vidare används det utvecklingsekologiska 
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perspektivet även inom socialt arbete för att bredda förståelsen av andra sociala problem. 

Modellen beskrivs utifrån fyra olika analysnivåer, dessa nivåer framställs som överlappande 

och utan hierarkiskt ordningsföljd. I modellens mittpunkt, på mikronivå, finns individen och 

dennes närmiljö. På mikronivån sker alltså individens interaktion mellan exempelvis familj, 

vänner, skola/arbete och fritidsmiljö. På mesonivå interagerar dessa olika närmiljöer med 

varandra. Fortsättningsvis interagerar miljöer utanför individens ”vardagsverklighet” med 

tidigare nämnda miljöer på exonivå. Om vi tänker oss att individen i fråga är ett barn kan ett 

exempel på detta vara föräldrarnas arbetsplats, förskolan/skolan och kommunala resurser som 

alla indirekt påverkar barnets utveckling. Slutligen samspelar allt detta på en makronivå där 

man återfinner rådande samhällsförhållanden och nationellt övergripande normer och 

värderingar.  

Då fokuset i praktiken vanligtvis ligger på individen och mer sällan på den omgivning som 

individen i fråga befinner sig i bidrar den utvecklingsekologiska modellen till att se 

människan i ett helhetsperspektiv där omgivningen, individens samspel med denna samt 

vikten individen lägger vid interaktionen tas i beaktning. Att som socialsekreterare kunna 

skapa sig en förståelse utifrån individen och de sammanhang denne omges av är ofta en 

förutsättning för att kunna vidta adekvata åtgärder för barn och unga som, av olika skäl, måste 

placeras utanför hemmet. I Sverige är utvecklingsekologi den teoretiska ramen för BBIC 

(Andersson, 2013). 

 

BBIC står för barns behov i centrum och är resultatet av ett utvecklingsarbete mellan 

Socialstyrelsen, praktiker och forskare som avser till att bidra till ett mer kunskapsbaserat 

socialt arbete (Socialstyrelsen, 2015). BBIC är ett arbetssätt där barnets behov är 

utgångspunkten för de stöd och insatser som socialtjänsten erbjuder och bedömningsmetoden 

utgår ifrån FN:s barnkonvention om barnets rättigheter samt Socialtjänstlagen. Målet med 

BBIC är att skapa en likartad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av 

den sociala barn- och ungdomsvården i Sverige och arbetet ska säkerställa barnets rättigheter. 

För att tydliggöra hur detta arbete ska ske ger BBIC vägledning utifrån nio (9) grundläggande 

principer. De nio grundprinciperna kan koncentreras ner till tre huvudsakliga perspektiv. De 

första tre punkterna handlar om barnets bästa och dennes rättigheter, de följande tre 

punkterna beskriver vikten av samverkan och att se till barnet ur ett helhetsperspektiv. 

Slutligen tar de sista tre punkterna upp betydelsen av att använda sig av kunskap samt 

systematiskt följa sitt arbete för att kunna vidareutveckla det (ibid, 2015).   

 

Utöver de nio grundläggande principerna finns det inom BBIC en modell som kallas triangeln 

som tydligt visar utifrån vilka aspekter man som socialsekreterare kartlägger och följer upp 

barnens behov (Socialstyrelsen, 2015). Modellen består av tre sidor där varje sida beskriver en 

huvudsaklig utgångspunkt, varje utgångspunkt har i sin tur fyra områden med respektive 

delområden att fokusera på. Alla grundade på barnets behov. De tre utgångspunkterna är 

barnets utveckling, föräldrarnas förmåga och familj och miljö. Triangeln fungerar som ett 

stöd i bedömningen av hur barnets specifika behov ser ut. Genom att väga samman triangelns 

utgångspunkter, samt tillhörande områden och delområden, och sätta dem i relation till 
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varandra kan en sådan bedömning göras (ibid, 2015), (se bild och samtliga 

bedömningsområden i bilaga 4).  

 

2.4 Socialsekreterares attityder till nätverksplaceringar 

Vid vissa tillfällen har socialsekreterare varit medvetna om barnens kontaktnät men ändå inte 

övervägt om dessa kunnat vara lämpliga för att ta emot en placering (Linderot, 2007). Detta 

på grund av att individerna helt enkelt varit släkt med de biologiska föräldrarna och därför 

ansågs olämpliga. Socialsekreterarna antog alltså att de övriga i familjen eller släkten skulle 

visa på liknande problematik som föräldrarna utan att undersöka saken närmare. Det finns en 

rädsla av att social problematik skulle gå i arv eller återfinnas på fler platser inom släkten 

vilket gör att dessa nära anhöriga eller närstående helt utesluts ur processen när ett barn 

placeras i familjehem. Vid en del fall har socialsekreterarna inget egentligt svar på varför det 

inte övervägt en nätverksplacering och vet inte själva varför de direkt placerade barnen i ett 

”främmande” familjehem (Linderot, 2006). 

 

Det har förekommit fall där släktingar eller familjemedlemmar själva uttryckt intresse för att 

bli familjehem men där socialtjänsten valt att inte placera barnen hos dem på grund av att 

denna familj inte ansetts tillräckligt kompetent för uppdraget (Linderot, 2006). Exempelvis 

kan vissa barn ansetts haft så pass stor problematik och omfattande omsorgsbehov att en 

placering inte skulle bli bra för barnet. Här övervägs alltså i första hand hur placeringen skulle 

påverka barnet innan en nätverksplacering genomförs. Även om vissa socialsekreterare är av 

uppfattningen att en nätverksplacering inte är aktuell så finns det andra som ser positiva 

aspekter av att tillvarata den resurs som släktingar kan utgöra (Linderot, 2007). Här lyfts 

argument om att omställningen inte blir lika stor för barnet samt att det redan finns en 

känslomässig koppling mellan familjen och barnet. Socialsekreterare upplever även att 

kontakten och umgänget mellan barnet och de biologiska föräldrarna fungerar bättre när 

placeringen sker i en nätverksfamilj. 

 

2.5 Barns upplevelse av familjehemsplaceringar 

Studier kring hur barn själva upplever att det är att vara placerad i “främmande” familjehem 

och nätverksfamiljer visar att det finns en del skillnader. Exempelvis upplever de placerade 

barnen det som lättare att umgås med de biologiska barnen i familjen vid nätverksplaceringar 

då de ofta redan har en relation till dessa (Hedin, 2011). Konflikter och bråk mellan barnen i 

familjen, både biologiska och placerade, uppmärksammas även i större utsträckning hos 

nätverksfamiljer. Detta grundar sig bland annat i att barnen själva vågar berätta mer för 

föräldrarna i en nätverksfamilj än i ett “främmande” familjehem. En annan skillnad för barnen 

i dessa placeringsformer är att familjens regler och barnens förmåga att följa dem ser olika ut 

(ibid, 2011). I nätverksplaceringar där relationen redan är etablerad kan reglerna kännas 

mindre främmande och barnen uppger att de uppskattar dem och uttrycker även att de 

anstränger sig för att följa dem. Reglerna i ett “främmande” familjehem kan kännas mer 

obekanta och det finns även en benägenhet att bryta mot dem i större utsträckning vilket kan 

ses som ett försök att “testa gränserna” i en ostabil relation. Barn i nätverksfamiljer placerar 

även sina familjehemsföräldrar närmare dem själva vid utformandet av en så kallad 

”nätverkskarta”. 
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En uppföljningsstudie av samma författare med samma intervjupersoner visar dock på att 

dessa skillnader kan komma att förändras med tiden (Hedin, 2012). Bland annat så placerar 

barnen sina “främmande” familjehem närmare på nätverkskartan än vad de gjorde i första 

studien och de berättar även att de känner sig mer hemma i sina familjehem. En del av barnen 

har en helt annan uppfattning av föräldrarna i familjehemmet vid andra studien och känner 

mer tillit till dem. Banden till nätverksfamiljerna var fortfarande starkare i den andra studien 

men skillnaden var inte längre lika markant. 

 

Forskning kring barns upplevelser att vara placerad i familjehem är relativt begränsad. En 

avgörande aspekt för att barnet ska kunna känna trygghet i det nya hemmet har dock visat sig 

vara förståelsen kring själva placeringen. Att barnet har en förståelse för varför barnet är 

placerat och vad en placering egentligen innebär är av vikt då uttrycket kan verka främmande 

(Höjer, 2012b). Att flytta från sina föräldrar och sitt invanda vardagsmönster med exempelvis 

skola och fritid upplevs sällan som enkelt eller smärtfritt för de inblandade. Därför är det 

viktigt att tydligt förklara för barnet vad en placering innebär och som socialsekreterare 

förvissa sig om att barnet förstår anledningen och innebörden av placeringen (ibid, 2012b).  

 

2.6 Nätverk, relationer och trygghet  

Barns utveckling sker i relation till och i samspel med sin omgivning och människorna i den. 

Barn skapar redan i tidig ålder känslomässiga relationer till personer i sin absoluta närhet och 

det är i dessa relationer till omgivningen som grunden läggs för barnets kommande relationer 

i livet (Danielsson & Jansson, 2014). Barn som vuxit upp med föräldrar som av olika 

anledningar inte kunnat tillgodose barnets grundläggande behov kan på så vis ha avvikande 

känslohantering och uttryckssätt i jämförelse med barn som haft en tryggare uppväxt. Att som 

familjehemsförälder försöka bygga upp en förtroendeingivande relation till ett barn som vuxit 

upp under otrygga omständigheter kan vara svårt om inte en relation är etablerad sedan 

tidigare. Ett barn som placerats i ett “främmande” familjehem upplever ofta det tidigare 

hemmet hos de biologiska föräldrarna och nya hemmet hos sin nya familj som två skilda 

världar. Detta kan även förekomma vid nätverksplaceringar (ibid, 2014). Som barn skapar 

man som sagt sin identitet i samspel med omgivningen samt andra barn och vuxna. Det kan 

vara svårt att komma till ett nytt hem och anpassa sig efter nya regler och rutiner, därför är det 

viktigt att barnet får lov att uttrycka sina åsikter och att familjehemmet lyssnar till dessa. För 

att barnet ska kunna bibehålla en mer sammanhållen identitetsbild krävs kontinuitet och 

trygghet, en “trygg bas”. Forskning tyder även på att barn har ett stort behov av att få känna 

tillhörighet och delaktighet i den nya familjen och därmed inte bli särbehandlad (Höjer, 

2012b). 

 

Betydelsen av de relationer vi som individer i vissa situationer är bundna till kan beskrivas 

genom teorin om sociala nätverk (Mosesson, 1998). Samspelet mellan människor kan 

beskrivas och mätas genom nätverkets täthet, det vill säga hur ofta individerna i nätverket har 

kontakt med varandra. Vidare mäts hur nätverkets grupperingar av individer ser ut, hur 

individens nätverk är kopplat till andras nätverk och hur ofta individerna inom nätverket har 

kontakt sinsemellan. Genom att analysera nätverket kan en förståelse skapas kring 
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förändringar i olika relationsmönster samt hur omgivningen påverkar dem. Det betydelsefulla 

är hur innehållet i relationerna ser ut samt hur dessa relationer är kopplade till omgivningen. 

 

I en persons nätverk finns både informella och formella nätverk (Klefbeck & Ogden, 1995). 

Det informella nätverket består av en individs umgängeskrets vilket kan vara föräldrar, 

syskon, annan släkt och grannar. När exempelvis ett barn hamnar i kris är det vanligtvis det 

informella nätverket som man försöker samla eftersom detta nätverk vanligtvis kan ge stöd i 

svåra situationer. Det formella nätverket består av professionella relationer. Dessa relationer 

uppstår inte av sig själv och kontakten sker mer strukturerat, exempelvis genom tidsbokning. 

När det informella nätverket drar sig tillbaka får det formella nätverket större utrymme i en 

individs liv.  

 

Alla individer har inom sitt nätverk roller som de strävar efter att upprätthålla (Goffman, 

2009). Dessa roller grundar sig dels på vilken tillhörighet man har till andra människor eller 

grupper i samhället. Gemensamt i alla roller en individ har är att man rättar sig efter andra 

människors förväntningar på en och genom detta anpassar sitt sätt att vara. Exempelvis är 

individen ofta försiktig och mer avläsande i en ny relation då det fortfarande är otydligt hur 

den andre personens åsikter och värderingar bör bemötas för att inte riskera att stöta sig med 

denne. Individens roll påverkar även dennes beteende i olika situationer som kan vara 

beräknande men samtidigt omedvetna, huvudsakligen för att individens sociala status kräver 

det. Rollerna påverkar vår kommunikation och vårt samspel med andra då vi med största 

sannolikhet säger eller gör saker vi tror att andra vill se eller höra. Samtidigt är dessa andra 

personer oftast av uppfattningen att individen säger och gör saker efter det den egentligen 

tycker och tänker (ibid, 1959). Att vi anpassar vårt beteende på detta sätt beror på att vi 

upprätthåller vår fasad och införlivar de ideal som kopplas till våra roller och på så sätt döljer 

de handlingar som inte är förenliga med dem. Publiken till framträdandet av rollerna har makt 

att i olika grad acceptera misstag som kan ske och taktiskt förhålla sig till dem. 

Upprätthållandet av dessa roller är starka och även om de kan omkullkastas i situationer av 

kris så finns det en stark drift i att återuppta de ursprungliga rollerna så fort som möjligt.  

3. Metod 
 

I detta kapitel kommer studiens metodologi redovisas. Här presenteras utförligt varje steg i 

forskningsprocessen som skett under denna studie. Vidare beskrivs även hur material 

inhämtats och bearbetats. Utöver detta kommer även etiska reflektioner och en kommentar av 

metodval att redovisas.  

 

3.1 Val av forskningsdesign 

Underlag och data till denna uppsats har samlats in genom kvalitativa intervjuer med 

socialsekreterare från två svenska kommuner. Syftet med kvalitativa intervjuer är att lyfta 

fram intervjupersonernas egna tankar och erfarenheter kring ämnet (Bryman, 2012), vilket vi 

ansåg lämpligt för denna studie. Tanken bakom intervjuerna är initialt att få en mer 

övergripande bild av det arbete socialsekreterarna utför i samband med placeringar av barn 

samt att fånga upp intervjupersonernas personliga erfarenheter av arbetet. Det vi som 
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författare till studien ville ta del av var hur socialsekreterare beskriver sitt arbete samt 

familjers och barns situation i placeringsärenden på en djupare nivå för att få en bättre 

förståelse av fenomenet. För att på bästa sätt besvara studiens frågeställningar och samtidigt 

nå en mer utförlig och beskrivande empiri passade sig en kvalitativ ansats bra i förhållande till 

studiens syfte. Då vi inte utgått från tidigare teorier för att undersöka fenomenet kring 

familjehemsplaceringar har denna studie en induktiv ansats (Fejes & Thornberg, 2015). 

Därför har försök gjorts att, genom intervjuer där frågorna utgått från studiens syfte snarare än 

tidigare forskning, skapa oss en bild av om socialsekreterarna upplever skillnader i arbetet 

mellan “främmande” familjehem och nätverksfamiljer. Slutsatser och material till studiens 

resultat har därför grundat sig genom intervjuer (Bryman, 2012).  

 

3.2 Val av datainsamlingsmetoder 

I denna studie har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts. Intervjuer av 

semistrukturerad karaktär innebär flexibilitet och möjligheter, både för intervjuaren och 

intervjupersonerna, då frågorna inte nödvändigtvis måste ställas i en given ordning (Bryman, 

2012). Detta ger även en chans att ställa följdfrågor och återknyta till det intervjupersonerna 

tidigare sagt. En intervjuguide (se bilaga 2) utformades med specifika teman och öppet 

formulerade frågor som sedan användes under varje intervju, detta för att ge 

intervjupersonerna tolkningsutrymme och möjlighet att utforma mer personliga svar. 

Samtidigt lades vikt vid att hålla intervjuguiden tillräckligt strukturerad för att den skulle 

kunna besvara studiens syfte och de övergripande frågeställningarna (ibid, 2012). Vid 

utformandet av intervjuguiden så utgick vi främst från syftet och de frågeställningar som 

formulerats. Utöver detta så har även en stor del av litteraturgenomgång i form av artiklar och 

böcker väckt intresse hos studiens författare vilket ledde till att frågor formulerades utifrån 

detta. Fyra övergripande teman skapades i intervjuguiden och under dessa teman återfinns en 

variation på två-fem frågor.  

 

Frågorna har alltså varit desamma i alla intervjuer men ordningsföljden har varierat, detta 

eftersom olika frågor fallit sig mer naturliga att fortsätta med beroende på intervjuperson och 

situation. Då intervjupersonen nämnt någonting av intresse under intervjun har även en del 

följdfrågor ställts då det uppfattats som viktig för studien. Enligt Bryman (2012) är detta inte 

ett ovanligt arbetssätt gällande semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att 

semistrukturerade intervjuer valdes beror på studiens kvalitativa och induktiva angreppssätt 

då ny, och sedan tidigare inte redovisad, empiri kan komma att återfinnas genom intervjuerna. 

Intervjumetoden passade även bra då studien inte lutade sig på redan befintliga teorier. De 

öppna frågorna, som i mer flexibel ordning fick vägleda intervjuerna, lämpade sig bra för att 

på ett avslappnat sätt låta intervjupersonerna delge sina upplevelser och erfarenheter på ett 

personligt vis.  

 

3.3 Urval 

Inför intervjuerna begränsades studiens omfattning till två kommuner som sedan tidigare valts 

ut av praktiska skäl. Två kommuner ansågs lämpligt utifrån rådande tidsutrymme. Personerna 

som vi var angelägna att intervjua från dessa kommuner var yrkesverksamma 

socialsekreterare som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med placerade barn och 
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familjehem. För att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner användes ett målstyrt 

urval, vilket innebar att vi i två steg aktivt sökte upp personer i målgruppen (Bryman, 2012). 

Inledningsvis skickades informationsbrev ut (se bilaga 1) om studien till de ansvariga 

cheferna för de enheter studien intresserade sig för. Genom informationsbrevet bad vi om 

tillåtelse att intervjua de anställda socialsekreterarna och frågade även om det var möjligt att 

dessa intervjuer kunde ske under arbetstid. Tanken bakom detta var att socialsekreterarna 

skulle bli mer motiverade att delta i intervjun om den skedde under deras ordinarie arbetstid. 

Därefter ombads cheferna att, i ett andra steg, vidarebefordra brevet till sina medarbetare så 

att de som hade tid och möjlighet skulle kunna höra av sig till oss för att boka in en tid för 

intervju. När ett målstyrt urval används är det även av vikt att en variation av 

forskningsdeltagare återfinns så att en mer representativ bild kan skapas (ibid, 2012). 

Urvalsmetoden grundade sig därför i att relevanta personer som besatt den kunskap och 

erfarenhet som studien efterfrågade skulle medverka i studien.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 

Efter att informationsbreven skickats ut till de ansvariga cheferna och svar inkommit från de 

intresserade respondenterna bokades tider inför samtliga intervjuer. Två av de tre chefer som 

kontaktades svarade, detta resulterade slutligen i fyra intervjuer, två från respektive kommun 

med både familjehemssekreterare och barnsekreterare. Alla intervjuer utfördes gemensamt av 

studiens båda författare och skedde på socialsekreterarnas arbetsplats i grupprum som de 

själva bokat. Innan intervjuerna påbörjades blev intervjupersonerna informerade om att 

samtalet skulle spelas in för att förenkla transkriberingsprocessen och det resterande arbetet 

med materialet. Därefter informerades deltagarna om studiens syfte ytterligare en gång, denna 

information framgick även i informationsbrevet. Intervjupersonerna upplystes sedan om att 

deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de 

så önskade. Respondenterna blev även informerade om vilka som skulle komma att ha 

tillgång till inspelningarna, vilket enbart var uppsatsens författare, och att inspelningarna 

skulle komma att raderas direkt efter kandidatuppsatsen blivit färdigställd och godkänd. 

Vidare blev socialsekreterarna informerade om att deras anonymitet skulle säkras genom att 

materialet skulle komma att avidentifieras i form av att de kommuner studien behandlade, 

samt att citat eller information som tydligt gick att koppla till intervjupersonerna, inte skulle 

redovisas. Respektive intervju tog ca 30 minuter med en variation på några få minuter.  

 

3.5 Analysmetod  

Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att datamaterialet bryts 

ner i mindre delar för att sedan kodas och kategoriseras för att ge en tydligare bild av studiens 

samlade data (Bryman, 2012). För att lättare finna mönster och sammanlänkade faktorer som 

kan vara svårt att se i ett initialt skede använder man sig av koder och kategoriseringar inom 

ovan nämnda analysmetod (Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1991). Då det ansågs 

önskvärt att bryta ner empirin till en mer hanterbar nivå föll sig valet av analysmetod 

naturligt. Efter varje genomförd intervju transkriberades den för att arbetet med att läsa 

igenom materialet noggrant kunde påbörjas. Genomläsningen görs för att få en helhetsbild av 

materialet (Hsieh & Shannon, 2005). Därefter identifierades textens meningsbärande enheter 

innan dessa sorterades in i övergripande kategorier för att enklare kunna jämföra likheter och 
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skillnader i relation till innehållet i samtliga intervjuer. För att kunna urskilja det mest 

betydelsefulla ur materialet kodades texten för att i nästa skede kategoriseras återigen. Då en 

öppen kodning användes reviderades vissa av de befintliga koderna och kategorierna under 

arbetets gång, detta eftersom det blev tydligt att vissa av dem gick in i varandra medan en del 

inte ansågs höra ihop längre. Denna process resulterade i sju kategorier med tillhörande 

underkategorier, dessa var känslor socialtjänsten, känslor familj och nätverk, arbete, 

olikheter, trygghet, barnets bästa och rollkonflikt. Arbetsprocessen utfördes alltså på samma 

sätt med varje enskild intervju.  

 

3.6 Tillförlitlighet 

Validitet syftar till i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras utöver 

undersökningens specifika sammanhang (Bryman, 2012). Denna studie utgår ifrån 

socialsekreterarnas arbetssätt och erfarenheter inom yrket, inte utifrån deras egen person eller 

privatliv. Socialsekreterarnas arbetssätt grundar sig i lagar och föreskrifter som gäller för 

samtliga socialkontor i landet, detta har även återfunnits i denna studie. Därför anser vi att 

informationen som inhämtats från intervjupersonerna inte bör skilja sig nämnvärt från övriga 

socialsekreterare som arbetar med placeringar av barn inom kommunala myndigheter i 

Sverige. Studien har på så vis en hög generaliserbarheten i motsvarande miljöer. Däremot har 

alla socialsekreterare olika ärenden som skiljer sig åt och även påverkar personen i fråga på 

olika vis. Att en variation av erfarenheter och upplevelser hos socialsekreterare inte skulle 

förekomma är därför tvivelaktigt. Dessa upplevelser kan med andra ord inte generaliseras fullt 

ut till andra yrkesverksamma även om man kan förvänta sig att en likhet finns (Kvale & 

Birkmann, 2014).   

 

Validitet innebär även hur väl genomförd en studie eller forskning är och hur hög kvalitet som 

uppnås (Fejes & Thornberg, 2015). Då vi har varit två författare som har hjälpts åt under 

studiens gång har vi kunnat se till att, under hela processen, behålla ett empirinära arbetssätt. 

Vi har hela tiden grundat våra slutsatser utifrån de intervjuer som har genomförts och på vad 

intervjupersonerna har delgett. Det vi kommit fram till i vår studie har även stöd i tidigare 

forskning och teorier, detta skapar en högre trovärdighet. Då vi i stor utsträckning förhållit oss 

till tidigare forskning och vårt material så kan läsaren själv se att det finns en trovärdighet i 

våra slutsatser. För att intervjuerna ska få en hög trovärdighet kan intervjuaren själv ha vissa 

aspekter i åtanke (Kvale & Birkmann, 2009). Exempelvis så kan detta vara miljö, kläder samt 

eget uppträdande. Vi lät intervjupersonerna själva boka rum inför intervjuerna för att de skulle 

ske i en miljö som de själva var bekväma i. Vi valde även att själva hålla en ganska låg profil 

under intervjuerna för att ge intervjupersonerna det största utrymmet och därmed visa att det 

var denne som var i centrum. Det var intervjupersonernas egna berättelser som fick styra 

intervjuerna med viss begränsning av frågorna i intervjuguiden, vi ställde dock vissa 

följdfrågor för att säkerställa att vi uppfattar respondenten korrekt.  

 

Begreppet reliabilitet syftar till hur pålitliga forskarens resultat är samt i vilken utsträckning 

studien kan upprepas (Bryman 2012). Hur pålitligt studiens resultat är går att utläsa genom att 

granska metoddelen för att själv bilda sig en uppfattning om tillvägagångssättet är rimligt. Vi 

har försökt att noggrant och genomgående beskriva samtliga delar av forskningsprocessen 
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samt redovisat forskning som talat både för och emot vårt resultat. En medvetenhet kring 

tidigare förståelse har tagits i beaktning då ett aktivt reflekterande skett under arbetets gång 

för att inte påverka studiens resultat. Gällande huruvida studiens resultat kan återupprepas är 

det i kvalitativa forskningsstudier generellt svårt att göra en sådan bedömning då det inte är 

möjligt att ”frysa” en social miljö (ibid, 2012). Som forskare kan man istället försöka ge en så 

fullständig redogörelse som möjligt för alla steg i sitt forskningsarbete för att möjliggöra 

insyn i studien. Som tidigare nämnt finns studiens metod och tillvägagångssätt utförligt 

beskrivet för att underlätta för läsaren att följa med i processen. Detta skulle även vara 

användbart om någon skulle vilja återupprepa studien. Dock är det tveksamt att resultatet 

skulle bli detsamma då, som tidigare nämnt, sociala företeelser är svåra att “frysa”. Både 

intervjuguide, informationsbrev och kodningsmall finns tillgängliga (se bilaga 1, 2 & 3), dessa 

skulle kunna komma till användning vid en replikation av studien. 

    

3.7 Etiska reflektioner 

Utav hänsyn och respekt kontaktades cheferna för de aktuella enheterna i första hand, dels för 

att de skulle vara medvetna om våra intentioner med studien samt för att få samtycke av dem 

att intervjua deras medarbetare. I informationsbrevet som skickades ut till socialsekreterarnas 

chefer informerades de preliminära intervjupersonerna om studien och deras medverkan enligt 

Forskningsrådets etiska principer vilka är informationsprincipen, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis informerade 

brevet om syftet med studien och vad den skulle komma att fokusera på. Detta i enlighet med 

informationsprincipen. I enlighet med samma princip redovisades det vart uppsatsen skulle 

publiceras när den blev godkänd och färdigställd. Informationsbrevet innehöll även tydlig 

information om att deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan om de så skulle önska.  

 

Gällande konfidentialitetskravet så har all information och alla citat som direkt kan härledas 

till en viss person avidentifieras i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). Med hänsyn till detta 

har vi även valt att inte redovisa i vilka kommuner studiens intervjuer är genomförda. Vilken 

enhet socialsekreterarna kommer från, antingen familjehemssekreterare eller barnsekreterare, 

har inte heller skrivits ut i studiens resultat av hänsyn till att bevara intervjupersonernas 

anonymitet. För att ytterligare skydda intervjupersonernas integritet så har allt material från 

intervjuerna förvarats på våra datorer och telefoner med lösenordsskydd som enbart studiens 

författare har tillgång till. Inga namn eller datum som kan härledas till intervjupersonerna har 

kunnat återfinnas i koppling till ljudfiler och transkriberat material då vi döpt dem till 

“intervju 1”, “intervju 2” osv. Dessa hänsynstaganden kring konfidentialitet och nyttjande har 

även redovisats för intervjupersonerna i informationsbrevet. Att allt material som samlats ihop 

genom intervjuerna skulle komma att raderas i samband med att uppsatsen blivit färdigställt 

och godkänd framgick även där.  

 

All information som ovan har nämnts redovisades alltså i informationsbrevet men även 

muntligt vid intervjutillfällena för att förtydliga för intervjupersonerna vilka hänsynstaganden 

vi skulle komma att göra. Detta gjordes även för att muntligen kunna få samtycke från 

intervjupersonerna kring deras medverkan och för att de skulle få möjlighet att ställa 
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eventuella frågor. Alla intervjupersoner har blivit erbjudna att ta del av uppsatsen när den är 

färdig om de så skulle önska. Våra kontaktuppgifter återfanns i informationsbrevet så att de 

medverkande skulle ha möjlighet att kontakta oss vid frågor eller för att avbryta sin 

medverkan.   

 

3.8 Metodologiska reflektioner  

Denna kandidatuppsats är skriven av två studenter som tidigare hade vana av att arbeta 

tillsammans med olika uppgifter vilket gjorde att vi sedan innan var medvetna om att vi hade 

god förmåga att samarbeta. Att skriva tillsammans i par har underlättat på så vis att vi har 

kunnat motivera varandra under arbetets gång samt haft möjlighet att ta del av varandras 

styrkor och förmågor. Vi har även kunnat bolla idéer tillsammans och på så vis breddat 

varandras perspektiv vilket har varit värdefullt vid de tillfällen då vi “kört fast”. Studiens båda 

författare har varit lika delaktiga under hela processens gång. Samtliga delar har utförts 

gemensamt och även om delar av texten stundvis har skrivits enskilt så har båda läst igenom 

och reviderat studiens olika delar tillsammans. På så vis har arbetet varit jämt fördelat och vi 

anser att vi bär lika stort ansvar för hela uppsatsens framställning. Huvudansvaret för de olika 

avsnitten har delats upp förutom diskussionen som båda hade ansvar för. Fanny Tillman 

Karlsson har varit huvudansvarig för inledning och bakgrund, resultat och bilagor och Elin 

Bergqvist har varit huvudansvarig för kunskapsöversikt, metod och analys.  

4. Resultat 
 

I syfte att besvara studiens frågeställningar har fyra separata intervjuer genomförts med 

representanter från socialtjänsten. Intervjuerna har genomförts i två svenska kommuner där 

intervjupersonerna på något vis är kopplade till socialtjänstens arbete med placerade barn. 

Inom socialtjänstens arbete med familjehemsplaceringar är arbetet huvudsakligen uppdelat i 

två enheter, en som ansvarar för familjehemmen och en som ansvarar för barnen och själva 

placeringarna. Vi har intervjuat professionella från båda enheterna för att få en mer 

omfattande bild av deras arbete. För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet kommer 

det inte att redovisas vilken enhet respektive intervjuperson kommer från. Samtliga 

representanter kommer fortsättningsvis benämnas som socialsekreterare. Nedan kommer det 

mest väsentliga materialet redovisas under sex rubriker och all information som nämns är 

socialsekreterarnas egna utsagor.  

 

4.1 Socialtjänstens arbete med familjehemsplaceringar 

Enligt intervjupersonerna varierar det inledande arbetet med rekrytering av familjehem mellan 

kommunerna. Rekryteringen skiljer sig även åt beroende på vilken typ av familjehem det 

gäller. Exempelvis beskrivs rekryteringsprocessen av nätverksfamiljer ske av sig själv 

eftersom dessa hem ofta anmäler sitt intresse i samband med barnutredningen, den utredning 

som ligger till grund för placeringen. När det kommer till “främmande” familjehem beskriver 

socialsekreterarna att det är en mer “jagande” process där socialtjänsten aktivt måste söka 

efter familjer och individer som vill ta emot barn. Bland annat nämner de att det finns 

information på kommunernas hemsidor och sociala medier för att väcka intresse hos nya, 

förhoppningsvis blivande, familjehem. Enkelt förklarat sker rekryteringen av “främmande” 



18 
 

familjehem innan ett barn är aktuellt för placering medan rekryteringen av en nätverksfamilj 

ofta sker i samband med att en placering blir aktuell. Gemensamt är att när en familj eller 

individ visar intresse för att bli familjehem ska en utredning ske. Denna utredning ska se 

likadan ut oavsett om det gäller en nätverksfamilj eller ett “främmande” familjehem. 

Utredningen innehåller dels registerutdrag från olika myndigheter men även intervjuer av 

olika slag.  

 

“Man börjar ju med basic-saker som registerutdrag i belastningsregister och socialregister 

och sådana saker men sen ska man ju också intervjua och utreda den här familjen för att se 

om det har förutsättningar för att bli familjehem. Och det som är viktigt är att alla ska 

utredas på samma sätt”   

 

Enligt intervjupersonerna genomförs en utredning inte enbart för att socialtjänsten ska göra en 

bedömning om familjehemmet ska bli godkänt eller inte, utan även för att få en bild över vilka 

förutsättningar och brister som finns i hemmet. Detta är viktigt för att socialtjänsten ska kunna 

ge familjehemmet så bra stöd som möjligt men även för att veta vad man behöver vara 

uppmärksam på. Detta görs alltså både för socialtjänstens, familjehemmens och barnens skull. 

Vidare beskriver socialsekreterarna att utöver de lagstadgade bestämmelserna och 

socialtjänstens föreskrifter och allmänna råd används standardiserade dokument som stöd i 

arbetet samt utredningsmetoder som Kälvestensmetoden och PRIDE. Det som alla 

intervjupersoner betonar är att när ett barn ska placeras ska man som socialsekreterare i första 

hand undersöka om det finns någon i barnets nätverk som har möjlighet och förutsättningar 

för att ta emot barnet. Detta står reglerat i lagen och ska följas menar de.   

 

“Nu är det ju uttalat i lagen att vi först och främst ska undersöka nätverket när vi placerar 

barn och ungdomar utanför hemmet”  

 

“Enligt lag så ska man i första hand kolla nätverket, man ska sträva mot att barnet helst ska 

bli placerad inom sitt nätverk. Men det är kanske inte alltid det görs heller, är det till exempel 

ett hedersärende kanske man inte ens kan tänka sig över huvud taget att det ska bli en 

nätverksplacering. Men man ska alltid utgå ifrån vad som blir bäst för barnet.” 

 

Under barnets utredning undersöker man och följer upp om det finns någon i nätverket som de 

biologiska föräldrarna tror kan vara aktuell för uppdraget. Dock påtalar socialsekreterarna att 

det finns vissa fall då detta inte är möjligt av olika anledningar, exempelvis vid 

hedersrelaterade ärenden. Socialsekreterarna belyser att allt arbete de utför ska ställas i 

relation till vad som är bäst för barnet och betonar att barnets åsikt ska tas i beaktning. Vidare 

berättar de att socialtjänsten strävar efter att placera så många barn som möjligt inom 

nätverket då detta uppfattas som gynnsamt för barnet.  

 

4.2 De professionellas åsikter om nätverksplaceringar 

Samtliga socialsekreterare uppger att de i grund och botten är positiva till nätverksplaceringar. 

Det som nämns är att när det fungerar så fungerar det väldigt bra men när det finns 

problematik inom nätverket blir arbetet mer utmanande. Det är alltså utifrån sin 
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professionsroll och sina arbetsuppgifter som socialsekreterarna anser att svårigheter kan 

uppstå i form av konflikter, infekterade relationer och komplicerade känslor inom nätverket. 

Det upptar mycket tid och energi av socialsekreterarna att agera medlare mellan 

familjemedlemmar.  

 

“Ja alltså, om man ser utifrån barnet så tycker jag att det är jättebra men som 

socialsekreterare är det ju svårt, jättesvårt, med nätverksplaceringar. Mina mest struliga och 

tidskrävande ärenden är just nätverksplaceringar. Samtidigt som det absolut lugnaste jag har 

är också nätverksplacering.” 

 

“Alltså det finns mycket gott i det här med de biologiska banden och den här samhörigheten 

men det finns också saker som vi måste vara aktsamma för. Så det finns inget enkelt svar. Men 

jag tänker att här har vi ju också en utmaning att jobba med det här.” 

 

Det som socialsekreterarna framhåller som de mest gynnsamma med nätverksplaceringar är 

tryggheten för barnet. De beskriver att barnen som placeras hos släktingar eller andra 

närstående kan ha kvar en stor del av sitt sammanhang och identitet då barnet omges av 

personer som denne sedan tidigare känner, de blir alltså inte helt uppryckta med rötterna. 

Socialsekreterarna upplever att en stor del av barnets liv kan förbli detsamma trots denna stora 

förändring eftersom barnet har samhörighet med familjen vilket påtalas som viktigt. Barnet 

har redan en anknytning till familjehemmet och dess medlemmar och känner sig på så vis mer 

trygg med dem. Här påtalas även att viktiga saker såsom skola, fritidsintressen och traditioner 

mer sällan går förlorade för barnet.  

 

“Att barn som inte kan bo med sina föräldrar får vara kvar i sitt sammanhang, är man i 

nätverksplaceringar är man ju ofta på samma ort, man kan gå kvar i samma skola, man kan 

träffa övriga släktingar. En stor del av ens liv kan vara detsamma och det kan vara väldigt 

bra.” 

 

“Men sen just med nätverksplaceringar så blir det tryggare, då har barnet redan har en 

anknytning. Man kanske äter samma mat och har samma traditioner som tidigare, det blir 

inte så stora skillnader egentligen. Det är ju verkligen en möjlighet för barnet att fortsätta 

utvecklas när man flyttar hem till mormor än om man flyttar till en helt annan kommun där 

man inte känner någon, där allt är främmande. Att känna samhörighet är viktigt.” 

 

4.3 Olikheter och skillnader i arbetet med “främmande” familjehem och 

nätverksfamiljer 

I det inledande skedet innan ett barn placeras berättar socialsekreterarna att familjehemmet 

ska utredas. Som tidigare nämnt så ska utredningen av “främmande” familjehem och 

nätverksfamiljer ske på samma sätt, trots det kan socialsekreterarna ändå se vissa skillnader i 

arbetet med utredningen av de olika familjehemstyperna. När det kommer till nätverksfamiljer 

så är det vanligt att barnet redan bor hos nätverksfamiljen innan en utredning har skett. 

Socialtjänsten är sällan medvetna om barnets situation eftersom nätverket väljer att hålla det 

inom familjen och lösa saken på egen hand. Detta är snarare en regel än ett undantag. När 
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socialtjänsten väl blir inkopplade sker det en utredning i efterhand som ska ske på samma 

villkor som en ”vanlig” familjehemsutredning. Här påtalar dock vissa av socialsekreterarna att 

deras erfarenhet är att denna utredning blir något annorlunda. Dels så tar man större hänsyn 

till att barnet sedan tidigare bott hos familjen, då försöker socialsekreterarna se till det större 

sammanhanget i barnets liv och tar därför detta i beaktning vid placeringen. Här ses barnens 

stabilitet som viktigare än en formell utredning. Socialsekreterarna uppger att de i en större 

grad accepterar en del tveksamheter då det kommer till nätverksplaceringar. 

Socialsekreterarna förklarar detta genom att de ser vilken stor betydelse släktbanden har för 

barnet i fråga om barnets trygghet och utveckling. Därför kan en del kompromisser kring 

familjehemmens kapacitet göras, dock aldrig sådana som går emot barnets bästa.  

 

“Alltså om man säger så här, man ska ju i grunden ha samma krav på släktinghem som på 

vanliga familjehem. Men det står ju också uttryckligen att man får vara beredd att 

kompromissa eller att man får vara beredd att acceptera lite mer av tveksamheter då just de 

här banden är så viktiga.” 

 

“Sen blir det lite annorlunda när det gäller släktingplaceringar så är det ju. Det blir ju ett lite 

annat sätt för då tänker man ändå att den här tillhörigheten och banden ska kunna 

kompensera, ibland kan de det men ibland är det inte tillräckligt.” 

 

“Man ska ju göra utredningar innan ett familjehem blir godkänt och där tror jag att man har 

varit lite slarviga med att se hur nätverksfamiljen ser ut. Man ska ju ändå ställa samma krav 

på dem. Jag kan tänka mig att man har varit lite slentrian och inte lika noga undersökt för att 

det var ju släkt och blodsband.” 

 

Socialsekreterarna förklarar att när ett barn placeras i ett “främmande” familjehem ska även 

en matchningsutredning ske. Här undersöker man barnets behov som är kartlagda i 

barnutredningen för att sedan försöka hitta ett familjehem som är så bra lämpat för barnet som 

möjligt. Detta ska alltså ske efter att familjehemmet blivit godkänt men innan barnet placeras. 

Skillnader som uppstår vid en nätverksplacering är att matchningen inte sker på samma sätt. 

Eftersom barnet redan har en relation till individerna i nätverket kollar man mer på 

familjehemmets förmåga att tillgodose barnets behov under familjehemsutredningen. 

Intervjupersonerna säger att det här normalt sett sker under matchningsutredningen. Frågor 

som då kan ställas är varför de vill ta emot det specifika barnet för att på så sätt kunna avgöra 

om familjen matchar barnets behovsbild. Socialsekreterarna påpekar att de inte kan ta för 

givet att familjen tar hänsyn till barnets bästa enbart för att de har en koppling till varandra. 

Det är alltid barnet socialsekreterarna ska utgå ifrån i sitt arbete och det är därför viktigt att 

detta fokus inte glöms bort bara för att barnet är i ett tryggt sammanhang och nätverksfamiljen 

ses som ett “lättillgängligt” hem. Socialsekreterarna påtalar att det är viktigt att barnet får 

utvecklas samt möjligheten att vara sig själv i familjen.  

 

“Men när det är ett släktinghem då är det inte lika hårdraget att de ska matcha för de är ju 

släkt och det är ju nätverk. Då ser man mer att ja, men nu har det här barnet landat i den här 

familjen och att bryta upp då, det gör man inte. Det blir en lite annan matchning.” 
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“Men inte att man automatiskt ska placeras där bara för att man är släkt, det tycker jag inte. 

Man måste fundera, hur blir det här för barnet? Det är ju ändå barnets bästa vi ska ha i 

fokus.”  

 

Även om matchningen inte är lika hårdragen i nätverksplaceringar påtalar socialsekreterarna 

ändå att den är viktigt att ha i åtanke för att inte riskera sammanbrott. I alla 

familjehemsplaceringar upprättas en vårdplan som sedan ska följas upp av socialsekreterarna. 

Här finns det ytterligare en möjlighet för att se hur barnet och familjehemmet fungerar 

tillsammans. Trots att placeringen i ett inledande skede bedömts som lämplig så uppger 

socialsekreterarna att problemsituationer kan uppstå längs placeringens gång, detta gäller båda 

placeringsformerna. I och med uppföljningarna i vårdplanen kan sådant upptäckas. När dessa 

situationer framkommer och lyfts till ytan får socialsekreterarna tillsammans med 

familjehemmen en chans att arbeta med detta för att förbättra vården för barnet. Skulle 

problemsituationerna bli ohållbara kan socialsekreterarna besluta att en omplacering ska ske, 

då oftast till ett “främmande” familjehem.  

 

“Så att matchningen är ju jätteviktig också utifrån om man tänker att undvika sammanbrott. 

Man måste försöka matcha familjer som passar det här barnet.” 

 

“Men där är min uppfattning att en del familjer inte vill att vi blandar oss i det, men det är ju 

våran skyldighet för vi ska ju följa vårdplanen och se att barnen får den vården de behöver.” 

 

Gällande barnets umgänge med de biologiska föräldrarna berättar intervjupersonerna att det 

alltid är ansvarig socialsekreterare som ska upprätta en umgängesplan. Hur denna följs finns 

det dock skilda åsikter om bland socialsekreterarna. Alla påtalar att det finns olikheter i hur 

dessa umgängen sköts och fungerar men de har delade uppfattningar om hur dessa olikheter 

ser ut. En del av socialsekreterarna menar att umgänget på många sätt förenklas då 

nätverksfamiljen och de biologiska föräldrarna sedan innan har en relation. Umgänget kan då 

ske hemma hos familjehemmet vilket inte är en självklarhet vid placeringar i “främmande” 

familjehem. Umgänge kan även ske på högtider som till exempel julafton då nätverket redan 

innan placeringen firat detta tillsammans. Umgängesträffarna blir därför lättare att planera då 

det finns fler naturliga mötesplatser. Däremot ser vissa socialsekreterare hinder i att det redan 

finns en befintlig relation mellan familjehem och föräldrar. Främst påtalar de att 

umgängesplanen inte alltid följs i samma utsträckning i nätverksfamiljer som hos 

“främmande” familjehem. Orsaker som lyfts fram kring detta är att familjehemmet har svårare 

att säga nej till föräldrarna när de begär umgänge. Det kan handla om en mormor som är 

familjehem till sitt barnbarn och inte vill neka sin dotter att tillbringa tid med sitt barn. Många 

gånger vill nätversfamiljerna tro på att barnets biologiska föräldrar har en större förmåga än 

vad socialtjänsten bedömer, här kan det exempelvis handla om att föräldrarna befinner sig i ett 

missbruk som nätverksfamiljen har svårt att se. Socialsekreterarna upplever att detta är något 

som händer i större utsträckning än vad de är medvetna om eftersom det ofta sker utan deras 

vetskap, många gånger är det något de får reda på i efterhand. Vissa nätverksfamiljer blir även 
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medvetna om dessa svårigheter själva och söker då hjälp och stöd av socialsekreterarna för att 

kunna hålla sig till umgängesplanen.    

 

“Men det kan alltid vara olika. Som jag sa jag har ett familjehem som efterfrågar att vi styr 

upp umgänget och säger ‘Vi kommer att skylla på er, att det är socialtjänsten som har 

bestämt det här’, och det får de ju alltid göra.”  

 

“Vid släktplaceringar kan de ha skött det lite vid sidan om och så får vi höra sen att föräldern 

har varit där mer än vad vi visste. De kan ha överenskommelser med föräldrarna som inte vi 

vet om. Sen om det är ens eget barn kan det bli så, det förstår ju jag också, till exempel ‘Ja 

men de är ju drogfria de kan väl få träffa sina barn’, men vi kanske ställer krav på drogtest 

innan umgänge, så det kan ju kollidera.” 

 

En annan uppfattning som finns bland intervjupersonerna är att vissa socialsekreterare släpper 

en del av kontrollen gällande umgänge när det handlar om nätverksplaceringar, man litar på 

att det går bra för att de är släkt. Här påtalar en socialsekreterare starkt att så får det inte vara. 

Detta eftersom ansvaret ska ligga på socialtjänsten och inte på familjehemmen samt att det är 

lika viktigt att ha insyn i umgänget oavsett om barnet är placerat i ett “främmande” 

familjehem eller i en nätverksfamilj. De menar att man som socialsekreterare inte kan 

förutsätta att det fungerar enbart för att de har en relation till barnet sedan tidigare.  

 

“Det blir mer att de får sköta sig själv och man litar på att det går bra för att det är 

släktingar men så kan man inte ha. Och att umgänget sköts, det är ett ansvar som inte ska 

ligga på familjehemmet” 

 

“I början är det viktigare att barnen får landa och inte ha så mycket umgänge. Umgänget kan 

till exempel inte ske bara för att det passar föräldern, det måste vara bra och passa för barnet 

också. Där tror jag att det finns ett stort behov hos barnen och ansvaret ligger ju på oss 

handläggare.” 

 

4.4 Svårigheter med nätverksplaceringar  

Att arbeta som socialsekreterare beskrivs av intervjupersonerna som ett vågspel mellan att 

arbeta utefter det lagstadgade regler och föreskrifter som finns samtidigt som man ska ta 

hänsyn till individen och fatta beslut som många gånger ligger utanför dessa ramar. Något 

som vissa av socialsekreterarna anser saknas är en enhetlig modell över hur arbetet ska gå till 

och hur man egentligen ska tänka i svåra situationer. Arbetsuppgifterna är många och skiljer 

sig från ärende till ärende, alla individer är olika vilket gör att man som socialsekreterare 

aldrig blir fullärd eller med säkerhet kan säga att en handling alltid är rätt i en specifik 

situation. Socialsekreterarna anser även att det saknas tydliga riktlinjer om hur de på bästa sätt 

ska handleda familjehemmen i sina uppdrag. 
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“Det finns ju ingen statlig eller enhetlig modell så det kan se väldigt olika ut. Lagen är ju 

densamma men hur vi tillämpar lagen måste jag i ärlighetens namn säga att det kan skilja lite 

grand, det vet jag inte. En hel del av vårt arbete är ju också värderingar och bedömningar 

och att vara medveten om det, vad det är som styr vår handläggning.” 

 

Ett hinder som intervjupersonerna ser i arbetet med nätverksplaceringar kan vara att familjen 

är väldigt påverkade av det som sker runtomkring. I vissa fall tänker socialsekreterarna att det 

finns en risk för att barnet blir för mycket kvar i det gamla och inte får en riktig chans till en 

sundare miljö. Det är någonting som intervjupersonerna poängterar måste tas i beaktning 

under hela placeringen och reflekteras kring för att barnet ska få möjlighet till en fortsatt god 

utveckling. Det är en svår avvägning för socialsekreterarna att på förhand kunna bedöma om 

nätverket är så pass insyltade eller till och med medberoende för att inte kunna sätta barnet i 

första rummet. Relationen som redan finns mellan nätverksfamiljen och barnets biologiska 

föräldrar kan även leda till konflikter. Socialsekreterarna anser att detta är den största 

svårigheten i arbetet med familjehem inom nätverket. Oenigheter om vad som är bäst för 

barnet och hur detta ska uppnås kan leda till osämja och bråk. Anledningen till varför det är 

vanligare att slitningar uppstår mellan nätverksfamiljer och biologiska föräldrar förklarar 

socialsekreterarna genom att man naturligare bråkar mer med sin familj eller närstående än 

med individer som man inte har någon känslomässig relation till. Konflikten kan vara så stor 

att de inte ens kan prata med varandra vilket försvårar både socialsekreterarnas arbete, 

umgänge och andra beslut som rör barnet. Socialsekreterarna ser att dessa friktioner förstör 

familjer och relationer inom nätverket och att det skadar mer än vad den hjälper.  

 

“Är det då en konflikt mellan familjehem och föräldrar och de liksom bara pajkastar 

varandra blir det svårt att fokusera på barnet.”  

 

“Man tänker på barnets bästa men har olika syn på vad det är, vad som blir bäst för barnet. 

Och då bråkar man, och man kanske kan bråka mer med sin mamma, syster eller bror än vad 

man kan bråk med någon man inte ens känner.” 

 

En annan svårighet som socialsekreterarna stöter på i sitt dagliga arbete är att nätverksfamiljer 

oftare har svårt att “släppa in” socialtjänsten. Det finns flera fall där nätverksfamiljerna är 

mindre villiga att ta emot det stöd som erbjuds och ogärna vill att socialsekreterarna ska vara 

inne och “peta” i deras familj. Det kan exempelvis handla om en mormor som tycker sig ha 

rätt till att uppfostra sitt barnbarn på sitt eget vis och att socialtjänsten därför inte bör lägga sig 

i och bestämma hur barnets rutiner och dylikt ska se ut. Ibland finns även en underliggande 

känsla hos de intervjuade socialsekreterarna att beslut som socialtjänst och familjehem tagit 

tillsammans angående omständigheter kring barnet inte kommer att följas. Detta beror ofta på 

att nätverksfamiljen ser sig själv som mer kompetent att ta hand om barnet då de redan har en 

etablerad relation sedan tidigare.  
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“Ett barn som har vissa bekymmer och man vill att familjehemmen ska jobba med sina 

rutiner så är det mycket svårare att gå in i den familjen och peka på att, man kan nästan se att 

de sitter och nickar och man tänker att ‘Nä, de kommer inte att jobba någonting med det vi 

har sagt nu’.” 

 

Intervjupersonerna upplever att dessa infekterade situationer kan skapa viss osäkerhet i arbetet 

då deras främsta arbetsuppgift är att se till barnets bästa. Detta fenomen är dock inte särskilt 

vanligt förekommande utan de flesta familjer är tacksamma över det stöd som erbjuds, men 

det ses som ett stort problem när det uppstår. Om familjehemsföräldrarna inte vill acceptera 

att barnet exempelvis har vissa speciella behov som behöver uppmärksammas och jobbas med 

kan det försvåra arbetet. På så vis blir det svårt för socialtjänsten att stötta familjerna och sätta 

in de insatser där de ser att behov finns. Intervjupersonerna menar att socialtjänsten endast 

kan erbjuda stöd, de kan inte tvinga familjehemmen att ta emot den hjälp som finns att få om 

de själva inte vill. Här måste därför en övervägning ske huruvida uteblivandet av stödinsatser 

skulle komma att påverka barnet. Är behovet så pass stort att det är av vikt för att barnet ska 

få den vård som denne är berättigad, och familjehemmet inte kan se detta, så är det någonting 

som socialsekreterarna måste ta ställning till. En del av denna problematik kan även uppstå i 

“främmande” familjehem men anses inte vara lika vanligt förekommande enligt 

intervjupersonerna.   

 

“Vad som händer om de tackar nej? Ja, då tänker jag att då får ju jag som socialsekreterare 

göra en bedömning utifrån det, om vad problemet är och vad jag vill att familjehemmet ska ta 

emot för stöd. Vill de inte det får jag göra en bedömning om det ens är lämpligt att barnet ska 

bo där.” 

 

4.5 Känslor och rollkonflikter  

När barn placeras inom nätverket upplever socialsekreterarna i studien att det uppstår mycket 

mer känslor och rollförvirring i jämförelse med placeringar i “främmande” familjehem. Detta 

beror mycket på att det känslomässiga bandet finns till fler personer än bara barnet. 

Socialsekreterarna nämner exempelvis att ett “främmande” familjehem har fokus på barnet 

och enbart på vad som blir bäst för barnet, medan det i en nätverksfamilj kan finnas 

närstående som har fler individers perspektiv i åtanke. Det mest förekommande här är, enligt 

intervjupersonerna, att en mor- eller farförälder är familjehem till sitt barnbarn och därmed är 

den som tar över vårdnadsansvaret från sitt eget barn. Detta anser intervjupersonerna kan röra 

upp många olika känslor hos de inblandade. Rollerna blir tudelade, som familjehem ser man 

till de placerade barnets bästa (sitt barnbarn), medan man som förälder även ser till sitt eget 

barns bästa. Vidare beskriver socialsekreterarna att det kan vara svårt för nätverksfamiljen att 

förhålla sig till att ens eget barn exempelvis är i ett missbruk vilket kan skapa en stor oro som 

gör att det blir svårt att fullt ut fokusera på det placerade barnet. Socialsekreterarna berättar att 

nätverket kan vara medberoende utan att själva vara medvetna om det och till följd av detta ha 

komplexa känslor som sedan kan påverka deras uppdrag som familjehem. I dessa situationer 

är det inte ovanligt att rollkonflikter uppstår och socialsekreterarna påpekar vikten av att 

uppmärksamma dessa för att på bästa sätt kunna stötta familjehemsföräldrarna i sitt uppdrag. I 

samband med detta kan även känslor av sorg och misslyckande uppstå.  
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“Man är så nära på något sätt. Det är kanske ens barn som har misslyckats som förälder och 

man kan ju kanske tänka sig är dem själva som har misslyckats som förälder i andra ledet att 

‘Det är mitt barn som har misslyckats och jag får ta hand om mitt barnbarn nu’. Det är en 

väldigt svår situation” 

 

“Är man en mormor och har en dotter som missbrukar och man tar hand om dotterns barn så 

har man ju också oron för sitt barn, alltså det kan vara en komplicerande faktor som kan göra 

det svårt för det här barnet.” 

 

Även om problematiken kring relationerna medvetandegörs så kan rollkonflikterna 

fortfarande kvarstå. Socialsekreterarna delger att de upplever att nätverksfamiljer i många fall 

har svårt för att särskilja uppdraget i förhållande till sin “privata” roll som exempelvis 

mormor. Detta kan påverka individerna på så sätt att de tar på sig ansvar för sådant som 

egentligen är socialtjänstens skyldighet samtidigt som de kan ha svårt att jobba mot de 

gemensamma målen i vårdplanen. Här berättar socialsekreterarna att det är viktigt att 

tydliggöra för nätverksfamiljen att de faktiskt har ett uppdrag från socialtjänsten och vad 

uppdraget egentligen innebär. I och med detta måste rollerna tydligt klargöras för att skapa de 

bästa förutsättningarna för placeringen. Risken finns annars att otydligheten kring familjens 

ansvarsområden leder till att socialtjänstens insyn minskar i dessa placeringar vilket 

socialsekreterarna poängterar inte får ske. Detta eftersom socialtjänsten har skyldighet att 

följa barnet under placeringen och säkerställa att vården fungerar som den ska, men även för 

att en för tung börda inte ska hamna på familjehemmet. Det som socialsekreterarna ser är att 

när man är familj och ett barn placeras inom nätverket så orkar man mycket mer och är beredd 

att kämpa hårdare tack vare de känslomässiga banden till barnet.   

 

“Man måste vara medveten att även om man är släkt så har man ett uppdrag av 

socialtjänsten, men det tror jag inte alltid är så enkelt eller självklart.” 

 

“Alltså vi försöker ju avlasta, vi försöker prata med, om vi säger den här mormodern, och 

tydliggöra att det här är vårat ansvar, det här är inte ditt ansvar.“ 

 

“Vi kan ju inte ha en placering där vi inte har insyn.” 

 

Intervjupersonerna påtalar att det kan uppstå många komplicerade känslor i placeringsärenden 

inom nätverket. Ytterligare en aspekt som bör beaktas är den tidigare nämnda känslan av 

misslyckande som kan infinna sig hos familjer, främst hos mor- och farföräldrar som åtagit 

sig uppdraget. Känslan kan uppstå till följd av att mor-och farföräldrar ser placeringen av 

barnbarnet som ett misslyckande i sitt eget föräldraskap. Anledningen till detta, menar 

socialsekreterarna, grundar sig vanligtvis på de svårigheter som det egna barnet hamnat i och 

att dennes bristande föräldraförmåga slutligen lett till en placering. Här poängterar 

socialsekreterarna vikten av att säkerställa att det placerade barnet inte finns i familjen för att 

kompensera tidigare misslyckanden.  
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“Och ibland har jag känt med barn som är hos den äldre generationen, hos en mormor och 

en morfar eller farmor och farfar att man får vara väldigt försiktig så att barnet inte finns där 

för att kompensera för att de har föräldrar som har bekymmer och nu ska de bli mormor och 

morfars glädje.” 

 

4.6 Hänsyn till barnet och barnets situation 

Intervjupersonerna har tidigare nämnt en del hänsynstaganden som görs med hänsyn till 

barnet. Ett exempel intervjupersonerna tar upp är att kompromisser kan göras i 

familjehemsutredningen när barnet redan bor hos en familj som sedan blir aktuell som 

nätverksfamilj. Detta med tanke på barnets trygghet i de redan etablerade relationerna. Utöver 

att en placering inom nätverket kan bli tryggare för barnet så menar socialsekreterarna även 

att en nätverksfamilj kan ha en större förståelse för barnets situation. Detta då de oftast är väl 

medvetna om barnets bakgrund och vad som föranlett placeringen. Socialsekreterarna tror 

även att nätverksfamiljer vet mycket mer än dem och att all information inte kommer fram till 

socialtjänsten.  

 

Gällande vilken information som socialsekreterarna får lämna ut till familjehemmen ser det 

enligt socialsekreterarna likadant ut för båda placeringsformerna. I början av en placering så 

lämnas alltid en placeringsinformation ut till familjehemmen. Denna information kan enligt 

intervjupersonerna variera beroende på hur ärendet ser ut men en kortfattad summering om 

barnet som individ ska alltid återfinnas i den. I övrigt kan informationen exempelvis behandla 

allt från specifika intressen eller rutiner som är viktiga för barnet till om barnet blivit utsatt för 

övergrepp. Information delges även barnen i samband med en placering utifrån barnets ålder 

och förståelse. Den information som ges inför en nätverksplacering ska vara densamma som 

inför en placering i ett “främmande” familjehem. Socialsekreterarnas erfarenheter är dock 

delade och tyder på att denna information inte alltid är lika ingående vid nätverksplaceringar 

då en viss förkännedom om individerna i familjehemmet antas finnas. Vissa socialsekreterare 

poängterar att det trots detta ändå är av stor vikt att alla placerade barn får samma typ av 

information för att få förståelse för situationen. De säger att man inte kan anta att barnen 

automatiskt förstår anledningen till att de placeras enbart för att de placeras hos, för dem, 

sedan tidigare kända personer. Informationen kan alltså se olika ut beroende på 

placeringsform. Vid placeringar i “främmande” familjehem förklarar socialsekreterarna att det 

även är önskvärt att få till en inskolning i den nya familjen för att skapa en smidigare 

övergång för barnet. Det här anses inte behövas i samma utsträckning när barnet redan känner 

till personerna i fråga.  

 

“Barnen får ju alltid en information om varför de blir placerade och vem man själv är och så. 

Men jag kan tänka mig att om det är nätverksplacering så får de samma information just om 

att man blir placerad, där tror jag absolut att det är ingen skillnad. Men du behöver ju inte få 

information om vem du blir placerad hos på samma sätt eftersom du redan känner till den 

familjen” 
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“Jag tror att det är många barn som inte förstår varför de är placerade. De förstår inte vad 

som händer för det är ingen som har pratat med dem. De kanske skuldbelägger sig själva, 

tänker att det är deras fel att mamma blev arg och att det var därför de fick flytta. Man måste 

vara tydlig med barn, det finns så många som inte förstår, det måste vara en förfärlig 

situation. Förstår verkligen barnet klart allt det här som händer omkring det och varför?” 

 

Information om barnet som socialsekreterarna lämnar ut till familjehemmet under 

placeringens tid ska alltid övervägas då sekretess råder. Intervjupersonerna delger att det som 

får berättas är sådant som rör barnet i den grad att vården kan påverkas. Bedömningen görs 

alltså alltid utifrån hur informationen kan komma att förbättra barnets situation. Det som kan 

hjälpa familjehemmet att få en bättre förståelse för barnet eller som bidrar till att de kan stötta 

barnet på ett bättre sätt anses alltså som värdefullt att föra vidare. Socialsekreterarna påtalar 

att det alltid är en fingertoppskänsla i hur mycket de kan berätta och att denna avvägning 

ibland kan vara extra svår gällande nätverksplaceringar, då får man tänka efter extra noga.  

 

“Det vi får säga till familjehemmet det är sådant som rör barnet i sådan grad att 

familjehemmets vård kan påverkas. Det är just att familjehemmet kan bedriva vården bättre, 

det är det vi får berätta.” 

 

“Vi måste ju kunna berätta om barnet för att familjehemmet ska kunna ge så bra stöd som 

möjligt men där är det ju alltid en fingertoppskänsla i hur mycket ska jag berätta.” 

 

Vid placering av barn, uppger intervjupersonerna, att det alltid är viktigt att ha i åtanke att 

barnet har varit med om något slags trauma och att de hamnar i någon form av kris vid 

uppbrottet från sina biologiska föräldrar. Socialsekreterarna har en ambivalent bild till barnets 

eventuella krissituation. Krisen kan enligt en del av socialsekreterarna bli större när barnet 

flyttar till ett “främmande” familjehem än när barnet flyttar till en nätverksfamilj, eftersom det 

då får byta ut allt de känner till och är van vid. Kontrasten blir alltså större vilket kan skapa en 

större kris för barnet menar intervjupersonerna. Samma kontrast kan dock bidra till att 

placeringen blir tydligare för barnet när flytten sker till en familj utan tidigare koppling till 

varken barnet eller nätverket. Barnet får större distans till sin ursprungliga familj vilket kan 

göra att flytten från de biologiska föräldrarna blir mer begriplig menar intervjupersonerna.   

 

“Jag tror att det blir mer tydligt för barnen att det är en placering när de bor hos någon som 

de inte känner än om de bor hos någon i nätverket. Det blir ju en större kontrast att ‘Nu har 

jag verkligen fått flytta från min mamma och pappa för att du är inte min mamma och pappa’. 

Men om man flyttar till ens mormor är det ju ändå ens mormor.” 

 

Avslutningsvis lyfter samtliga socialsekreterare fram att barnets bästa alltid är utgångspunkten 

för det arbete de utför. Alla familjehem är olika men arbetet bottnar alltid i att hänsyn ska tas 

till vad barnet uttrycker att det har för behov och önskemål. Som socialsekreterare måste man 

lyssna till barnet och utifrån det väga samman olika ståndpunkter och sedan ta ställning till 

vad som utmynnar i den mest långsiktiga och hållbara lösningen för barnet och barnets 

livssituation menar socialsekreterarna.   
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5. Analys 
 

Under analysprocessen återfanns både likheter och skillnader i jämförelse med vad som 

presenterats i tidigare studier och forskning. Nedan kommer kopplingar till tidigare forskning 

att redovisas under sex rubriker som är baserade på resultatets rubriker. Tack vare 

intervjupersonernas reflektioner kring arbetet med placerade barn har ny kunskap i form av 

fler olikheter kring arbetssättet med de två placeringsformerna kunnat lyftas fram. 

 

5.1 Socialtjänstens arbete med familjehemsplaceringar 

Under denna rubrik i resultatet beskrev socialsekreterarna arbetsprocessen med utredning och 

rekrytering. Själva rekryteringen skiljde sig åt beroende på placeringsform då rekryteringen 

av “främmande” familjehem beskrevs som en mer jagande process där socialtjänsten aktivt 

var tvungna att marknadsföra sig själva för att hitta nya familjer och individer som kunde åta 

sig uppdraget. Rekryteringen av nätverksfamiljer beskrev socialsekreterarna som en mer 

självgående process, detta då familjen antingen själva tog initiativet eller blev föreslagna av 

de biologiska föräldrarna. Tidigare forskning visar på att rekryteringen av “främmande” 

familjehem är en stor utmaning för socialtjänsten då det är svårt att finna tillräckligt 

kompetenta familjehem som kan tillgodose behoven hos de placerade barnen (Fredriksson & 

Kakuli, 2011). Här kan man anta att det inte enbart är en återkommande svårighet i de 

kommuner studien undersökt utan en utmaning för hela socialtjänsten i Sverige. Gällande 

rekryteringen av nätverksfamiljer så beskriver även den tidigare forskningen att det snarare är 

nätverket som är drivande i den processen (Linderot, 2006). Detta tyder på att det är nätverket 

själva som i de flesta fall bidrar till att en nätverksplacering sker. 

 

Socialsekreterarna i denna uppsats påtalar att de alla är väl medvetna om sin skyldighet att i 

första hand undersöka om det finns någon lämplig individ eller familj i nätverket som kan ta 

sig an uppdraget då detta står reglerat i lagen. En studie från 2006 beskriver att vissa 

socialsekreterare inte hade samma kunskap om denna lagstadgade skyldighet för tio år sedan 

(Linderot, 2007). Där trodde de flesta professionella i studien att övervägningen av nätverket 

enbart “borde” göras och att den inte var obligatorisk. Detta tyder på en utveckling av 

socialsekreterares medvetenhet kring det lagstadgade ansvaret. Gällande utredningen av 

familjehemmen använder sig socialsekreterarna metoder som Kälvesten och PRIDE för att 

skapa sig en bild om hur väl lämpat familjehemmet är. Dessa metoder används inte enbart för 

att bedöma familjehemmet lämplighet utan även för att socialtjänsten ska kunna få en bild 

över vilka förutsättningar eller brister som finns i familjen, detta för att veta vilket eventuellt 

stöd familjehemmet kan komma att behöva. På så vis kan risken för kommande problematik 

minskas. Detta var någonting som tidigare forskning inte påvisat. 

 

5.2 De professionellas åsikter om nätverksplaceringar 

Under rubriken De professionellas åsikter om nätverksplaceringar delger majoriteten av 

socialsekreterarna i studien att de är positivt inställda till nätverksplaceringar. De lyfter fram 

tryggheten och den känslomässiga relationen, som redan är etablerat mellan barnet och 

familjehemsföräldrarna, som de mest gynnsamma i en nätverksplacering. De beskriver att 

barnen som placeras hos närstående ofta har kvar en stor del av sitt sammanhang i och med att 
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barnet inte blir helt uppryckt med rötterna. Även i tidigare forskning framgår det att 

omställningen inte blir lika stor för barnet då det sedan tidigare finns en känslomässig 

koppling till familjehemmet (Linderot, 2007). Då barns utveckling sker i samspel med 

människor i barnets omgivning redan i tidig ålder, samt då upplevelserna barnet får med sig 

från dessa påverkar barnets kommande relationer, kan känslan av den redan upprättade 

tryggheten vara en extra viktig faktor för barn som haft en stormig uppväxt (Danielsson & 

Jansson, 2014).  

 

I kontrast till det som beskrivs ovan tyder tidigare forskning på att det skett en förändring 

gällande socialsekreterarnas attityder gentemot nätverksplaceringar. I en studie från 2006 

delgav socialsekreterarna att de, trots medvetenhet gällande personer i barnets nätverk, valt att 

inte överväga dem som ett alternativt familjehem för barnet (Linderot, 2006). Detta då många 

av dessa socialsekreterare på förhand antog att de övriga i familjen eller släkten skulle ha 

likartad social problematik som barnets biologiska föräldrar utan att ha undersökt saken. För 

tio år sedan fanns alltså en större rädsla hos socialsekreterare i allmänhet av att social 

problematik skulle gå i arv och på så vis påverka barnet negativt om det placerades inom 

nätverket. Denna inställning tycks inte vara lika vanlig idag. Detta antagande görs utifrån det 

socialsekreterarna berättar om att socialtjänstens arbete med placerade barn idag alltid utgår 

ifrån barnets bästa. Intervjupersonerna uppger att trots de svårigheter som kan uppstå i arbetet 

med nätverksplaceringar överväger de alltid en placering inom nätverket i första hand. 

 

5.3 Olikheter och skillnader i arbetet med “främmande” familjehem och 

nätverksfamiljer 

Rubriken Olikheter och skillnader i arbetet med “främmande” familjehem och 

nätverksfamiljer innehåller, som namnet tyder på, de olikheter som framkommit i studien 

placeringsformerna emellan. Den första olikheten som nämns är utredningen av familjehem. 

Här beskriver socialsekreterarna att det vid utredningen av nätverksfamiljer finns en 

beredskap att kompromissa något gällande vissa punkter, av hänsyn till de känslomässiga 

banden som finns till barnet. Dessa anses kunna väga upp eventuella brister och vikt läggs vid 

att barnets trygghet och utveckling ska få en större betydelse när beslut fattas kring vart barnet 

ska placeras. Att skillnader förekommer med hänsyn till de redan etablerade relationerna tyder 

på att de intervjuade socialsekreterarnas tankesätt, även om de inte är medvetna om det, utgår 

från teorin om sociala nätverk. Teorins utgångspunkt ligger i att en individ alltid är knuten till 

dess nätverk och att dessa påverkar en (Klefbeck & Ogden, 1995). Enligt denna teori är det 

mest betydelsefulla att se på hur innehållet i relationerna ser ut samt hur dessa påverkas av 

omgivningen. Detta är någonting som socialsekreterarna i studien verkar ta stor hänsyn till vid 

deras övervägningar. De sociala nätverken och de sociala band som finns tas också i 

beaktning när det gäller matchningen mot barnet. Här har socialsekreterarna de redan 

etablerade relationerna i åtanke och riktar sina frågor i utredningen mer mot varför familjen 

vill ta emot barnet. Socialsekreterarna i studien hade delade uppfattningar om huruvida 

umgänget förenklades eller blev svårare vid nätverksplaceringar men båda sidornas åsikter 

grundade sig i att relationerna var det som påverkade utfallet. Teorin om sociala nätverk lyfter 

fram att de relationer vi har och hur de ser ut påverkas i stor grad av de olika bindningar som 

finns till andra individers nätverk (ibid, 1995). Här kan man tänka att barnet även påverkas i 
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umgänget med sina biologiska föräldrar utifrån vilken relation som familjehemmet har till 

dem. Finns det en konflikt mellan familjehemmet och föräldrarna försvåras umgänget och är 

relationen god så underlättar det umgänget.  

 

Socialsekreterarna i denna uppsats påtalar att det inte ska finnas någon egentlig skillnad 

mellan “främmande” familjehem och nätverksplaceringar. Vissa socialsekreterare har dock 

uppfattningen att andra yrkesverksamma släpper en del av kontrollen gällande umgänget vid 

nätverksplaceringar och att man litar på att det ska fungera eftersom de är släkt. 

Socialsekreterarna påpekar att de inte anser att detta är lämpligt då samma insyn i umgänget 

ska finnas oavsett placeringsform. Detta fenomen har vi inte kunnat hitta någonting om i 

tidigare forskning vilket väcker en tanke om att det inte finns en så stor medvetenhet hos 

allmänheten om att det kan gå till på detta vis. Att utredningen ska ske på samma sätt oavsett 

vilken typ av placering det gäller finns tydligt uttalat (Canow, 2010, Linderot, 2006), dock så 

nämns ingenting om hur olikheterna i socialtjänstens arbete med familjehemmen kan se ut 

under själva placeringstiden.  

 

5.4 Svårigheter 

Denna rubrik berörde framför allt den fingertoppskänsla som arbetet med placerade barn 

kräver. Socialsekreterarna beskrev sitt arbete som en ständig avvägning mellan olika 

alternativ och vikten av att alltid hålla barnets bästa i åtanke. Den största svårigheten de 

nämnde i arbetet med nätverksplaceringar var de konflikter som kan uppstå mellan 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Vidare berättar socialsekreterarna att dessa 

slitningar oftast uppstår då det finns skilda åsikter gällande vad som är bäst för barnet. 

Socialsekreterarna menar att den största utmaningen ligger i att, utifrån sin professionsroll och 

sina arbetsuppgifter, kunna disponera sin tid och energi i dessa situationer. Deras 

huvudsakliga roll är att se till barnets levnadssituation och samtidigt försöka stötta familjehem 

och föräldrar. På grund av de starka känslorna som kan uppstå kan socialsekreterarna bli 

utmanande i sitt arbete, det är inte socialsekreterarnas uppgift att agera medlare mellan 

nätverket och de biologiska föräldrarna.  

 

Kring dessa situationer finns inga enkla svar om hur man på bästa sätt löser situationen. Det 

finns heller ingen entydig forskning på hur dessa konflikter ska hanteras på bästa sätt. Man 

kan tänka sig att det bästa bedömningsverktyget i liknande situationer är socialsekreterarnas 

egna erfarenheter. Att som socialsekreterare kunna skapa sig en förståelse utifrån individen 

och de sammanhang denne omges av är ofta en förutsättning för att kunna vidta adekvata 

åtgärder (Andersson, 2013). Då det är viktigt att barnet inte kommer i kläm kan man även 

tänka sig att socialsekreterarna använder sig av materialet i BBIC då den bärande 

utgångspunkten där är att samtliga stödinsatser ska utgå ifrån barnets bästa (ibid, 2015). Den 

teoretiska ramen för BBIC grundar sig i den utvecklingsekologiska modellen (Andersson, 

2013). Utifrån denna modell skapas ett helhetsperspektiv kring individen och omgivningens 

påverkan uppmärksammas. Ett hinder i nätverksplaceringar som socialsekreterarna belyste 

var just att individerna de arbetar med ofta blir väldigt påverkade av det som sker runtomkring 

dem. En oro uttrycktes om att barnet ibland, framför allt vid nätverksplaceringar, blir kvar för 

mycket i det gamla och att barnet därmed inte får en ärlig chans att utvecklas i en sundare 
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miljö. Med hjälp av BBIC och utvecklingsekologin är detta dock något som kan 

uppmärksammas av socialsekreterarna då både barnets utveckling samt familj och miljö är 

något som utreds (Socialstyrelsen, 2015). Detta kan leda till att socialsekreterarna i sin tur kan 

åtgärda de eventuella problem som finns och hjälpa barnet till en mer utvecklande och 

stimulerande miljö.   

 

5.5 Känslor och rollkonflikter 

Under rubriken Känslor och rollkonflikter beskrev socialsekreterarna att det ofta uppstod 

rollkonflikter hos nätverksfamiljerna då det tog sig an uppdraget att vara familjehem till en 

närstående. Det är tydligt att dessa familjehem ofta hade svårt att särskilja de olika rollerna 

som släkting eller närstående i relation till att vara familjehem. Socialsekreterarna lyfte här 

fram vikten av att tydliggöra roller och olika former av medberoende hos de anhöriga, trots att 

detta gjordes kunde rollkonflikterna fortfarande finnas kvar. Goffman (2009) beskriver i sin 

modell om roller och hur dessa skapas samt upprätthålls, hur bland annat kommunikationen 

med andra människor starkt påverkas av våra invanda roller. Behovet av att upprätthålla dessa 

roller är även väldigt stark och det finns alltid en strävan att återgå till sedan tidigare 

etablerade roller vid de tillfällen de omkullkastas. Här kan man tänka att nätverksfamiljerna 

starkt påverkas av de roller de sedan tidigare haft som exempelvis mormor eller farbror. När 

de sedan antar sig uppdraget som familjehem uppstår svårigheter då deras redan befintliga 

roller hamnar i konflikt med de nya, detta eftersom strävan att återkomma till sin ursprungliga 

roll är stark. Det ovan nämnda påverkar även kommunikationen gentemot både biologiska 

föräldrar och socialtjänsten då nätverksfamiljens roller är tudelade. Samtidigt som de övertar 

en roll från barnets föräldrar i form av vårdnadsgivare så finns rollen som till exempel 

mormor kvar. I kommunikationen med socialsekreterarna blir detta tydligt då de ofta tar på 

sig för mycket ansvar i uppdraget samt att de har svårt att arbeta efter de gemensamma målen 

i vårdplanen.  

 

5.6 Hänsyn till barnet och barnets situation 

Under resultatets sista rubrik, Hänsyn till barnet och barnets situation, berördes till exempel 

den kris barnet kan uppleva i och med en placering och hur socialsekreterarna, efter bästa 

förmåga, försöker ta hänsyn till barnets känslor och reaktioner. Socialsekreterarna uppgav att 

det är viktigt att ha i åtanke att alla barn som placeras på ett eller annat vis har varit med om 

något slags trauma. Att som barn flytta från sina föräldrar och sitt invanda vardagsmönster 

med exempelvis skola och fritid upplevs sällan som enkelt eller smärtfritt, varken för barnet 

eller övriga inblandade. Socialsekreterarnas syn på saken var ambivalent då det kan upplevas 

som en större kontrast för barnet att flytta till ett “främmande” familjehem. Å ena sidan kan 

denna kontrast bidra till fler upprörda känslor, medan den å andra sidan kan skapa en större 

tydlighet för barnet kring placeringen då det inte finns en tidigare koppling till familjen. 

Tidigare forskning visar att det finns fall där släktingar eller familjemedlemmar själva uttryckt 

intresse för att bli familjehem men där socialtjänsten valt att inte placera barnet hos dem på 

grund av att familjen inte ansetts tillräckligt kompetent för uppdraget (Linderot, 2006). 

Exempelvis kan barnet haft så pass stor problematik och omfattande omsorgsbehov att en 

placering inte skulle bli bra för barnet. Här övervägs alltså i första hand hur placeringen skulle 

påverka barnet innan placeringen genomförts. Om barnet däremot bott i ett hem sedan tidigare 
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och har en trygg punkt hos familjen tas även det i beaktning. Hur placeringen kommer 

påverka barnet är alltså en avvägning som är svår för socialsekreterarna att göra på förhand 

men är likaså en bedömning som alltid måste göras. 

 

Forskningen kring barns upplevelser om att vara placerad i familjehem är relativt begränsad, 

men en avgörande aspekt för att barnet ska kunna känna trygghet i det nya hemmet har visat 

sig vara förståelsen kring själva placeringen (Höjer, 2012b). Därför är det viktigt att både barn 

och familjehem får den information de behöver i samband med en placering. Detta säger även 

socialsekreterarna i denna studie. Informationen till familjehemmen grundar sig på vad som 

kan förbättra barnets situation. Då sekretess råder för socialsekreterarna lämnas förutom en 

specifik placeringsinformation till familjehemmet, som innehåller anvisningar kring barnet i 

fråga och dennes behov, endast relevant information ut som kan påverka vården i en positiv 

riktning. Gällande informationen till barnet berättade socialsekreterarna att den ofta är 

fattigare i nätverksplaceringar då antaganden görs kring barnets förförståelse av situationen. 

Socialsekreterarna poängterar vikten av att informationen till nätverksplacerade barn måste 

vara lika ingående som informationen till barn placerade i “främmande” familjehem. Att 

socialsekreterarna uttrycker en medvetenhet kring informationsfrågan kan tyda på att det är en 

del i arbetet som de försöker jobba på och förändra till nytta för barnet. 

 

Avslutningsvis lyfter samtliga socialsekreterare fram att barnets bästa alltid är utgångspunkten 

för de arbete de utför och att hänsyn ska tas till de behov och önskemål barnen uttrycker vilket 

även återfinns i 1 kap 2§ Socialtjänstlagen.  

6 Diskussion 
 

Här nedan diskuterar vi de mest framstående skillnaderna gällande nätverksplaceringar och 

“främmande” familjehem som socialsekreterarna delgett vid de olika intervjutillfällena. Tack 

vare den information de delade med sig av har vår praktiska kunskap kring 

placeringsformerna och socialsekreterarnas arbete breddats. Detta har lett till att vi i vår tur 

har kunnat skapa oss en egen uppfattning kring fenomenet och därmed kunnat expandera vårt 

tankesätt utanför universitetets väggar. I denna del har vi analyserat den praktiska kunskapen 

kring dessa skillnader med hjälp av tidigare teorier och forskning samtidigt som vi väger in 

våra egna tankar och åsikter. 

 

6.1 Processen när ett barn placeras i familjehem – hur den skiljer sig åt   

I denna uppsats var alla intervjupersoner medvetna om att socialtjänsten i första hand ska 

undersöka om det finns någon i nätverket som kan vara aktuell som uppdragstagare inför en 

familjehemsplacering. Detta står nämligen reglerat i 6 kap 5§ Socialtjänstlagen. De sa även att 

detta görs och att man alltid försöker se om någon släkting eller annan närstående kan anses 

som lämplig för uppdraget. När väl en nätverksfamilj blir aktuell och rekryteringen har skett 

så ska familjehemmet utredas. Utredningen ska ske på samma sätt oavsett om det gäller ett 

“främmande” familjehem eller en nätverksfamilj (Canow, 2010). Socialsekreterarna berättar 

dock att det inte ser fullt likadant ut när en nätverksfamilj utreds då det finns andra saker de 

måste ta hänsyn till. Vikt läggs vid att barnet redan har etablerade relationer till familjen 



33 
 

vilket gör att man i vissa fall kan kompromissa en aning med hänsyn till detta. De 

känslomässiga banden som barnet har till nätverket väger upp vissa tveksamheter som 

eventuellt kan finnas.  

 

Hänsynstaganden som görs beror inte på att socialsekreterarna i studien sänker ribban för att 

förenkla sina arbetsuppgifter utan för att barnets trygghet och tidigare anknytningar ska 

bevaras. Detta handlar alltså mer om dessa socialsekreterares förmåga att se vad som är bäst 

för barnet och dess livssituation. Utredning och matchning gentemot barnet genomförs 

paralellt och inriktar sig mer på vilka anledningar nätverksfamiljen har till att vilja ta emot 

barnet än, som i “främmande” familjehem, hur väl barn och familj passar ihop. 

Socialsekreterarnas förmåga att se till vad som är bäst för barnet är alltså det som gör att 

utredningen av nätverksfamiljen ser annorlunda ut eftersom det är nödvändigt i deras arbete. 

Här tänker vi att bestämmelsen kring att alla familjehem ska utredas på samma sätt kan vara 

problematisk. Tanken att alla ska utredas på samma sätt är god men när det finns 

socialsekreterare som vittnar om att det behövs vissa skillnader för att kunna se till barnets 

bästa kanske det vore bättre med reglerade riktlinjer där de båda placeringsformernas 

utredning utgår från något skilda punkter. Vi tänker att genom att anpassa utredningen utifrån 

om det är en nätverksfamilj som är aktuell kan mer relevanta utgångspunkter behandlas, något 

som även underlättar för yrkesverksamma socionomer när de undersöker om nätverket har det 

som krävs för att bli familjehem.  

 

6.2 Nätverksfamiljens roller – hur blir det för barnet? 

Att utredningen ser något annorlunda ut beroende på placeringsform diskuterade vi ovan. Men 

det finns även skillnader som uppstår under själva placeringstiden. Bland annat tog 

socialsekreterarna i denna studie upp att det är vanligare med konflikter mellan 

familjehemmet och de biologiska föräldrarna, att rollkonflikter kan uppstå och att umgänget i 

vissa ärenden kan skilja sig åt inom nätverksplaceringar. Många av dessa svårigheter bottnade 

i att nätverksfamiljen påverkades av starka känslor samt de rollkonflikter som uppstod i 

samband med placeringen. Socialsekreterarna beskrev att de kunde se att nätverksfamiljen 

kunde ha svårigheter med att begränsa umgänget mellan barnet och dess biologiska föräldrar. 

Detta tolkar vi som att familjehemmet hade stor lojalitet gentemot föräldrarna vilket satte dem 

i en svår situation då socialtjänsten ställde krav på att umgängesplanen skulle följas. Här 

framkom det även att det fanns nätverksfamiljer, som utan socialtjänstens kännedom, lät 

barnet träffa sina föräldrar och att denna information nådde fram till socialsekreterarna först i 

efterhand. Vi tänker att detta kan påverka barnet negativt eftersom socialsekreterarna tidigare 

gjort en bedömning om hur umgängesplanen utformas utifrån barnets bästa. Följs inte denna 

planering kan det kompromissa barnets välmående. Vi vill även lyfta fram att 

socialsekreterarna berättade att umgänget mellan barnet och de biologiska föräldrarna, i andra 

ärenden, fungerade väldigt bra tack vare att placeringen skett inom nätverket.  

 

Goffman (2009) påpekar i sin teori om roller att vi anpassar vårt beteende utifrån de 

förväntningar som andra personer har på oss. Beteendet styrs utifrån att vi försöker 

upprätthålla de ideal som är länkade till våra roller. Här tänker vi att nätverksfamiljerna som 

beskrivs i denna studie, i ett försök att förena sina två roller som både närstående och 



34 
 

familjehem, blir tvungna att anpassa sitt beteende beroende på om de interagerar med barnets 

biologiska föräldrar eller socialtjänsten. Deras roll som närstående gör att de, trots att de nu 

har ett uppdrag som familjehem, fortfarande upplever en förväntan att bibehålla den redan 

etablerade rollen som exempelvis mamma i förhållande till barnets biologiska förälder. Detta 

påverkar då nätverksfamiljernas förmåga att sätta gränser i umgänget som det placerade 

barnet ska ha med sina föräldrar. Här ser vi att det finns svårigheter för nätverksfamiljerna 

som nämnts i denna studie att sätta barnets bästa i första rummet när rollerna krockar. Den 

starka driften att behålla rollen som närstående, oavsett om detta sker medvetet eller 

omedvetet, påverkar deras handlingar. Rollen som familjehem styr på samma sätt hur 

nätverksfamiljerna kommunicerar med socialsekreterarna, då det är i detta samspel som ideal 

kan införlivas för att upprätthålla den fasad som är kopplad till familjehems-rollen. Här 

godkänner nätverksfamiljerna, som socialsekreterarna nämner i denna studie, 

umgängesplanen som är upprättad av socialtjänsten och framhåller inte de intentioner som 

kan finnas angående att kringgå den. Skulle de säga rakt ut att de tycker att föräldrarna ska få 

träffa barnen utanför den planerade tiden samt att de själva kommer vara medverkande i detta 

så skulle rollen som familjehem och uppdragstagare till socialtjänsten fallera.   

 

Liknande beteenden går att återfinna i det socialsekreterarna berättar om de svårigheter som 

finns när de försöker gå in och styra upp rutiner och dylikt i nätverksfamiljer. Även här är 

socialsekreterarna av den uppfattningen att familjehemmen har ett visst motstånd till att låta 

dem komma in och vara delaktiga i planeringen av barnets vård. Socialsekreterarna upplever 

att de kan komma med förslag på hur de vill att saker ska hanteras och att nätverksfamiljerna 

håller med och sitter och nickar men att de egentligen inte kommer att följa det som har sagts. 

Uppfattningen är alltså att nätverksfamiljerna kommer göra på ett annorlunda sätt än vad som 

avtalats även om de gått med på det i samtal med socialsekreterarna. Fasaden för att införliva 

de ideal som kopplas till våra roller gör att vi döljer de handlingar som inte stämmer överens 

med dem (Goffman, 2009). Att nätverksfamiljerna återigen inte säger rakt ut vad de tycker 

och tänker kring planeringen av vården grundas, enligt oss, i att det inte är förenligt med deras 

roll som familjehem. Vi tror att nätverksfamiljerna som nämns i denna studie inte medvetet 

vill försämra vården för det placerade barnet utan snarare förbättra situationen för deras egna 

närstående. Detta tänker vi kan leda till negativa konsekvenser så som förvirring och 

otydlighet för barnet i vissa fall.   

 

Hur rollerna och dess påverkan på uppdraget skiljer sig mellan nätverksfamiljerna och de 

“främmande” familjehemmen som nämns i denna studie kan man se om man jämför det som 

socialsekreterarna berättar om deras arbete i intervjuerna. Socialsekreterarna nämner en hel 

del om hur de tycker att arbetet med nätverksfamiljer skiljer sig från deras andra uppdrag. 

Genom att se på det som socialsekreterarna nämner om nätverksfamiljerna anser vi att man 

kan utläsa hur motsatsförhållandet, alltså de “främmande” familjehemmen, ser ut. Exempelvis 

säger socialsekreterarna, som ovan nämnt, att umgänget skiljer sig åt på så sätt att 

umgängesplanen inte alltid följs så som det är tänkt i nätverksfamiljer. Detta innebär då att 

umgängesplanen i de “främmande” familjehem som socialsekreterarna arbetar med följs i 

större utsträckning. Detsamma tänker vi gäller när socialsekreterarna försöker styra upp 

vården kring barnet med förslag om rutiner och annat som rör barnet. Detta verkar vara 
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svårare i nätverksfamiljerna som är kopplade till socialsekreterarnas uppdrag vilket, enligt vår 

tolkning, då måste vara enklare i de “främmande” familjehemmen. Vi tror att detta beror på 

att de “främmande” familjehemmen själva bestämt sig för att bli familjehem och ansökt om 

detta. De har ingen sedan tidigare etablerad relation till de barn som placeras hos dem och vet 

inte när de åtar sig uppdraget vilka barn som kommer att flytta in hos dem. Rollen som 

familjehem är alltså oberoende vilka barn som familjehemmet kommer ta hand om. Familjen 

eller individen har, redan innan ett barn placeras, en kontakt med socialtjänsten vilket vi tror 

förenklar för familjehemmen att se vad som förväntas av dem i uppdraget. De ”främmande” 

familjehemmen har inte heller någon tidigare relation till barnets biologiska föräldrar vilket vi 

tror gör det enklare för dem att i fösta hand se till barnets bästa. Deras roll är alltså första hand 

uppdragstagare för socialtjänsten vilket gör deras position mer formell medan 

nätverksfamiljernas roll blir mer relationell.   

 

6.3 Svårigheter i kontakt och arbete  

De skillnader och ibland svårigheter som kan uppstå i placeringsärenden inom nätverket gör 

att socialsekreterarna i denna studie ofta finner sig i situationer där de själva måste hitta nya 

lösningar för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Samtidigt som de har lagstiftning 

och föreskrifter att förhålla sig till så kräver arbetet att de ställer olika aspekter i förhållande 

till varandra för att kunna fatta adekvata beslut som blir bra för alla inblandade. 

Socialsekreterarna uttryckte att arbetet med nätverksfamiljer ofta är svårare än arbetet med 

“främmande” familjehem och att dessa ärenden kunde vara väldigt tidskrävande av olika 

anledningar. Socialsekreterarna uttryckte även svårigheter i kontakten med nätverksfamiljerna 

då de upplevde att mycket skedde ”bakom ryggen” på dem. Exempel som intervjupersonerna 

gav på detta var att planeringar inte följdes och insynen i placeringen var med begränsad. Vi 

tror att dessa känslor av att det är svårare till viss grad bottnar i att socialsekreterarna ser vilka 

skillnader som finns men inte alltid är medvetna om varför de existerar. Socialsekreterarna 

nämner till viss del vad det finns för olikheter och vad de bottnar i men detta grundar sig på 

deras egna uppfattningar och inte på information eller kunskap som de får via sin 

arbetsgivare. Att socialsekreterare reagerar med negativa känslor gentemot klienter när de inte 

är införstådda i varför de gör motstånd är ett återkommande fenomen inom socialt arbete 

(Larsson & Morén, 1988). Detta kan skapa ytterligare svårigheter för socialsekreterare då ett 

större krav på att arbetet ska kontrolleras samt att det ska vara evidensbaserat finns i dagens 

samhälle.  

 

Vi anser att kravet på evidensbaserad praktik kan göra att socialsekreterarna i denna uppsats 

blir mer osäkra i sin beslutsfattning och därmed upplever situationer som svårare samt att 

deras roll blir mer formell. Här tänker vi att socialsekreterarna skulle kunna gynnas av 

tydligare vägledning kring hur arbetet med nätverksfamiljer ska bedrivas. Exempelvis genom 

forskning grundat material, om hur motstånd och komplikationer i nätverksfamiljer kan 

förklaras och därmed hanteras, skulle med fördel kunna finnas till hands för att förbättra 

socialsekreterarnas övervägningar och arbete. Detta utan att kompromissa socialsekreterarnas 

egna handlingsutrymme och utrymme för beslutsfattande. Fördelaktigt vore om denna 

forskning grundar sig i vad yrkesverksamma ser som svårigheter i arbetet och inte i hur 

myndigheter eller samhället anser att arbetet ska bedrivas. Vi tror att vägledning inom detta 
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område skulle stärka dessa socialsekreterares säkerhet i arbetet genom att de på så vis får en 

starkare grund att stå på.  

 

6.4 Vikten av att studera familjehem och de olika placeringsformerna  

Utifrån det vi redovisat i denna uppsats väcktes tankar på hur forskningen fortsättningsvis 

skulle kunna utvecklas. För att få en bättre bild av hur barnets situation ser ut i 

nätverksplaceringar anser vi det viktigt att närmare undersöka hur socialsekreterare samtalar 

med barnen och tar deras åsikter i beaktning vid beslutsfattande. I denna uppsats påtalar 

socialsekreterarna att de alltid försöker se till barnets bästa och lyssna till vad de har för 

önskemål vid beslut som berör barnet. Hur de går tillväga i dessa situationer framkommer inte 

fullt ut. För att få en bättre förståelse för hur barnets röst blir hörd och hur barnets åsikter 

verkligen påverkar besluten som fattas skulle en studie med inriktning på socialsekreterarnas 

arbetssätt i samtal med barn vara intressant. Detta skulle kunna visa på vilka hänsynstaganden 

som görs samt vilka eventuell förbättringsmöjligheter som ytterligare skulle stärka barnets 

position.  

 

Då studien främst utgått från socialsekreterarnas erfarenheter och de svårigheter som finns 

kopplad till de olika placeringsformerna skulle forskning utifrån familjehemmens perspektiv 

kunna vara användbart. Genom att flytta fokus från professionella och istället intervjua 

nätverksfamiljer och “främmande” familjehem med utgångspunkt från vad som framkommit i 

denna uppsats kan ytterligare förklaringar kring vad svårigheterna egentligen grundar sig i 

upptäckas. Vi tänker här att nya perspektiv kan ge en mer nyanserad bild av vad både 

familjehem och socialsekreterare ser som utvecklingsområden gällande placerade barn.  

 

Avslutningsvis ser vi att det finns många professionella där ute som verkligen brinner för att 

de placerade barnen ska få en så bra tillvaro som möjligt. Deras engagemang är stort vilket 

märks på deras förmåga att hela tiden utgå från barnets situation och genom de 

hänsynstagande de tar i sitt arbete. Deras arbetsuppgifter är sällan enkla och dessa 

socialsekreterare går många gånger utanför sina huvudsakliga ansvarsområden för att etablera 

relationer och samtidigt säkerställa att barnets behov blir väl tillgodosedda.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev  
 

Hej, vi är två socionomstudenter från Umeå universitet som just nu håller på att skriva vår 

kandidatuppsats. Vi heter Fanny Tillman Karlsson och Elin Bergqvist, vi kommer 

ursprungligen från Örnsköldsvik respektive Umeå. Vi har själva erfarenheter av 

socialtjänstens arbete med placerade barn och vill därför undersöka saken närmre. Vår tanke 

är att göra en studie gällande barn placerade hos anhöriga för att se om arbetet kring dessa 

placeringar skiljer sig åt i jämförelse med ”vanliga” placeringar och i så fall hur. Våra egna 

erfarenheter säger oss att det finns en skillnad i hur dessa fall hanteras och vi skulle gärna ta 

del av era erfarenheter och kunskaper kring ämnet. Därför söker vi nu personer som skulle 

vara intresserade av att ställa upp på en intervju. 

 

Information 

Intervjun kommer pågå i ca en timme och grundas på frågor i en intervjuguide. Det innebär att 

intervjun utgår från ett antal frågor som vi anser relevanta för vår studie samtidigt som 

utrymme ges för flexibilitet i svar- och frågeformuleringar. Om ni är intresserade av att delta 

kan vi skicka intervjuguiden med frågor till er innan intervjutillfället så ni har chans att läsa 

igenom dem. Intervjun kommer även att spelas in så att vi kan gå tillbaka i efterhand och 

lyssna på intervjun, detta för att underlätta vår transkribering. Denna inspelning kommer att 

raderas så snart arbetet är klart och godkänt. 

 

Inga namn eller övriga känsliga uppgifter kommer att redovisas i examinationsarbetet. Orten 

kommer inte heller att nämnas. Möjlighet kommer finnas för er att granska och godkänna 

transkriberingsmaterialet innan inlämning. Under arbetets gång kommer endast vi, Fanny och 

Elin, samt handledande lärare vid Umeå universitet, att ha tillgång till materialet. När 

uppsatsen är färdigställd och godkänd kommer den att publiceras på Diva portal. Det kommer 

även finnas möjlighet för er att ta del av resultaten eller den färdiga uppsatsen. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. 

 

Vi skulle vilja påminna er om att intervjun med största sannolikhet kommer att se under er 

arbetstid och då studien kan komma att beröra viss känslig information har vi tagit inledande 

kontakt med er chef för ett godkännande att skicka ut detta mail till er. På grund av ett pressat 

tidschemat kommer endast en intervju utföras med deltagande från varje enhet (placering, 

familjehem och rekrytering). Om ni är många som anmäler ert intresse kommer ett 

slumpmässigt urval att ske bland de frivilligt anmälda.   

 

  

Då, vi som tidigare nämnt, har ett pressat tidschema och är ivriga att träffa er och ta del av era 

erfarenheter skulle vi uppskatta skyndsamt svar. Sista anmälningsdag måndag 24/10 

Vid övriga frågor, funderingar och anmälan är ni välkomna att höra av er till oss. 

Kontaktuppgifter: 

 

 

Fanny Tillman Karlsson   Elin Bergqvist 

Telefon: 00000000000   Telefon: 00000000000 

Email: fannytillman@gmail.com  Email: elinbergqvist90@gmail.com 

 
 

mailto:fannytillman@gmail.com
mailto:elinbergqvist90@gmail.com
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

Handläggarnas egna upplevelser: 
 

Vad har du för erfarenheter av nätverksplaceringar? 

 

Vad är din inställning till nätverksplaceringar? 

 

Vilka möjligheter/vilka hinder ser du med nätverksplaceringar? 

 

Vilken kunskap har du dom handläggare om nätverket kring familjen då ett barn är aktuell för 

en familjehemsplacering? 

 

Placeringsprocessen: 
 

Hur ser processen ut innan ett familjehem blir godkänt av socialtjänsten? Skiljer sig processen 

åt mellan ett “främmande” familjehem och en nätverksfamilj? - Gör ni alltid en övervägning 

av nätverket innan en placering? 

 

Placeringen ska ske i en familj som passar det speciella barnet - hur görs denna bedömning 

och hur ofta görs detta? Vad är din uppfattning?  

 

Använder socialtjänsten sig av någon speciell metod/teori när familjehemmen utreds?  

 

Behöver familjehemmet genomgå någon utbildning innan det blir godkänt som familjehem? 

Går de några utbildningar under tiden de är familjehem?  

 

Hur ser sekretessen ut mellan familjehemmen och socialtjänsten? 

Hur mycket får en socialsekreterare berätta för familjehemsföräldrarna? Är det svårt att skilja 

på nätverksfamiljens olika roller? (t.ex. en mormor som är familjehemsförälder) 

 

Rutiner:  
 

Vilket stöd och vilken hjälp kan ni erbjuda familjehemmen? Vad händer om de tackar nej till 

hjälp? Ses nätverksfamiljer som mer kompetenta på området för att de känner barnen sedan 

innan? 

 

Skiljer sig barnets umgänge med de biologiska föräldrarna åt mellan “främmande” 

familjehem och nätverksfamiljer? 

 

Har i några interna arbetssätt eller praxis?  

 

Barnens situation:  
 

Den övergripande informationen som ges till barnet vid en placering - skiljer den sig åt vid en 

familjehemsplacering jämfört med en nätverksplacering?  

 

Hur upplever ni barnets situation i ett “främmande” familjehem jämfört med i en 

nätverksfamilj?  
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Bilaga 3 - Kodningsmall  
 

Känslor socialtjänsten   Känslor familj och nätverk 

 

Åsikter kring nätverksplacering  Känslomässigt band till barnet 

 

Socionomens utrymme   Familjeband 

 

Motstånd      Svårigheter 

 

Samspel och arbetssätt    Konflikter  

 

 

Arbete    Barnets bästa 

 

Skyldigheter     Prioriteringar 

 

Stöd till familjehem    Farhågor 

 

Motstånd till socialtjänsten   Barnet i fokus 

 

 

 

Trygghet     Olikheter 

 

Kvar i sammanhang    Hänsyn till barnet 

 

Övervägningar    Arbetssätt 

 

 

Rollkonflikt  

 

Rollförvirring 

 

Svåra känslor 
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Bilaga 4 – BBIC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen, som kallas triangeln, består av tre sidor där varje sida beskriver en huvudsaklig 

utgångspunkt. De tre huvudsakliga utgångspunkterna är Barnets utveckling, Föräldrarnas 

förmåga och Familj och miljö. Genom att väga samman triangelns utgångspunkter, samt 

tillhörande områden och delområden, och sätta dem i relation till varandra kan en bedömning 

av barnets specifika behov göras (Socialstyrelsen, 2015). Samtliga områden presenteras 

nedan: 

 

Barnets utveckling 

 

Hälsa 

 Hälsa och utveckling 

 Tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård 

 

Utbildning 

 Trivsel och närvaro 

 Lärande 

 Skolresultat och studieplanering 

 Lek och fritid 

 

Känslor och beteende 

 Anknytning 

 Känslor och temperament 

 Attityder och värderingar 

 Identitet 

 Självständighet 

 Socialt beteende 

 

Sociala relationer 

 Relationer till föräldrarna 

 Relationer till andra barn och andra vuxna 

 Våld, övergrepp och utnyttjande 
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Föräldrarnas förmåga 

 

Grundläggande omsorg 

 Grundläggande omsorg 

 Vardagsrutiner 

 Ansvar 

 

Stimulans och vägledning 

 Stimulans och engagemang 

 Vägledning och uppfostringsstrategier 

 

Känslomässig tillgänglighet 

 Stabilitet i kontakt 

 Känslomässig reglering och skydd 

 Känslomässigt stöd 

 

Säkerhet 

 Skydd mot psykiskt och fysiskt våld 

 Skydd mot att bevittna och uppleva allvarliga konflikter eller våld mellan vuxna 

 Skydd mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering 

 Skydd mot utnyttjande 

 

Familj och miljö 

 

Nuvarande familjesituation 

 Familjens sammansättning 

 Föräldrarnas hälsa och beteende 

 Syskonens hälsa och beteende 

 

Familjebakgrund 

 Föräldrarnas erfarenheter från sin egen uppväxt 

 Tidigare händelser av betydelse i familjen 

 

Boende, arbete och ekonomi 

 Stabilitet och kvalitet i boendet 

 Arbete eller annan sysselsättning 

 Ekonomi 

 

Socialt nätverk och integrering 

 Familjens sociala nätverk och integrering 

 Familjens professionella nätverk 

 

 


