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Sammanfattning 

Vid placering av barn i familjehem skall det enligt Socialtjänstlagen i första hand 

övervägas om placering hos anhörig eller annan närstående är möjlig. Syftet med studien är 

att få en djupare förståelse för hur anhörigplaceringar övervägs och på vilket sätt 

socialsekreterare inom Skellefteå kommun ser till barnets bästa i dessa bedömningar. 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med två socialsekreterare som arbetar med yngre 

barn och för att analysera materialet har kvalitativ innehållsanalys använts. Resultatet har 

vidare analyserats utifrån tidigare forskning och med hjälp av bland annat Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori. Resultatet visar att socialsekreterarna anser att det går bra att 

tillämpa den aktuella lagparagrafen och att de alltid tar upp frågan kring möjliga anhöriga 

med föräldrarna inför en placering, men att det finns en hel del faktorer att ta hänsyn när 

övervägandet görs. Vad som är barnets bästa är inte alltid självklart, men det är 

socialsekreterarnas uppgift att ta reda på under utredningstiden. 
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1. Inledning och bakgrund 
Det som inledningsvis gjorde mig intresserad av ämnet var att jag under en föreläsning fick 

höra talas om anhörigplaceringar och hur dessa övervägs. Min första tanke var att det 

måste vara självklart att göra det här övervägandet, men jag insåg också att det troligtvis är 

svårare och mer komplext i verkligheten. Det i sin tur gjorde att jag ville försöka ta reda på 

vilka faktorer som påverkar övervägandet. Anledningen till att jag valde att fokusera på 

yngre barn är att jag under min praktikperiod arbetade med ungdomar, nu ville jag vidga 

mina vyer och ta del av tankar från socialsekreterare som arbetar med den yngre 

målgruppen. Vidare anser jag att forskning kring placerade barn och anhörigplaceringar är 

av största vikt inom socialt arbete. Dels på grund av att familjehem är den vanligaste 

placeringsformen och dels på grund av att det finns en brist på familjehem i många 

kommuner. 

I Sverige finns en lång tradition att ta hand om och hjälpa utsatta barn. I dag finns ingen 

särskild barnavårdslag som i många andra länder utan barnens rätt till hjälp finns reglerade 

i Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) och Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU, (1990:52). I SoL 5:1 definieras nämndens arbetsområden och paragrafen 

uttrycker att nämnderna ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 

goda förhållanden. Om ett barns utveckling riskeras ska nämnden ge det skydd och stöd 

som krävs (Mattsson, 2010). Familjer som blir aktuella hos socialtjänsten har många 

gånger en problematisk livssituation och majoriteten av föräldrarna till barn som blir 

placerade är marginaliserade på något sätt. Den främsta orsaken till att barn placeras är att 

deras föräldrar lider av missbruksproblem eller psykisk ohälsa (Höjer, 2012a). Andersson 

(2012) skriver att det är viktigt att komma ihåg att barn kan fara illa av allvarliga 

omsorgsbrister även om föräldern/föräldrarna älskar sitt barn och att detta inte ska 

förväxlas. Förutom den så kallade dygnsvården, när barn placeras, ger kommuner 

öppenvårdsinsatser. Vanliga insatser är kontaktfamilj, kontaktperson, samtalsstöd med 

socialsekreterare och program för att förebygga psykisk ohälsa. Öppenvården har ökat i 

omfattning under en lång tid och utbudet blir mer och mer varierat då många kommuner 

utarbetar egna modeller (Sjöblom & Wiklund, 2012). Trots ökningen av 

öppenvårdsinsatser finns det fortfarande tusentals barn som placeras utanför det egna 

hemmet på grund av missbruk, försummelse eller beteendeproblem som föräldrarna inte 

förmår att hantera. Dessa barn, beroende på individuella omständigheter, placeras antingen 

på institutioner eller i familjehem (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Enligt kommunernas rapportering påbörjades heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU 

för ungefär 12 200 barn och unga under år 2012. Av dessa var cirka 9 300 nytillkomna, 

med det menas att de inte hade varit föremål för någon heldygnsinsats under de närmast 

föregående fem åren. Den 1 november 2012 hade ungefär 20 800 barn och unga 

heldygnsinsatser. Slutligen var cirka 29 600 barn och unga placerade någon gång under 

året. Fler pojkar än flickor berördes av någon typ av heldygnsinsats, oavsett 

redovisningsmått. Ungefär 60 procent pojkar och 40 procent flickor var placerade någon 

gång under året. Vård enligt SoL var den heldygnsinsats som flest barn och unga berördes 

av år 2012. Av de ungefär 8 100 barn och unga som var nytillkomna fick 85 procent SoL-

vård som första insats, 13 procent blev omedelbart omhändertagna och 2 procent fick vård 

enligt LVU. Av de barn och unga som berördes av någon insats den 1 november 2012 hade 

knappt 74 procent SoL-vård och cirka 25 procent LVU-vård (Socialstyrelsen, 2013). 
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1.1 Familjehem 

Ett av socialnämndens ansvarsområden består av att se till att barn vid behov bereds 

placering i familjehem eller hem för vård och boende, HVB. Den vanligaste formen av 

boende för placerade barn har länge varit familjehem. Familjehem är ett enskilt hem som 

på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran, 

familjehemmen bedrivs inte som en yrkesmässig verksamhet (Mattsson, 2010). I Sverige 

placeras tre av fyra omhändertagna barn i familjehem. Detta är en bra lösning när det 

fungerar, men nackdelen är att det finns mindre insyn i ett familjehem än på institutioner 

(Fredriksson & Kakuli, 2011). Vård i familjehem har under flera århundraden ansetts vara 

att föredra framför institutionsvård. Redan i den första fosterbarnsstadgan, från år 1785, 

formulerades fördelarna med placering i familj framför institutionsvård på 

barnhusinrättningar som institutionerna kallades på den tiden. Dels ansågs det bättre av 

ekonomiska skäl, men också för att man trodde att barnen blev friskare och gladare om de 

placerades hos familjer på landsbygden (Höjer, 2001). Det finns relativt lite forskning om 

hur barn själva upplever hur det är att vara placerade i familjehem, men mycket tyder på att 

forskare i allt högre grad efterfrågar deras erfarenheter (Höjer, 2012b). 
 

Familjehemsplaceringar är avsedda att vara tidsbegränsade vilket innebär att 

familjehemmet blir en temporär familj. Dock är det de faktiska förhållandena kring barnet 

som styr längden. Vissa familjehemsplaceringar kan vara mycket begränsade i tid medan 

andra placeringar sträcker sig över stora delar av ett barns uppväxt (Mattsson, 2010).    

Familjehemmen utför ett uppdrag åt kommunen utan att betraktas som anställda. 

Uppdraget som familjehem ersätts med ett arvode som varierar beroende på hur stor 

arbetsinsatsen bedöms vara. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenninggrundande och 

pensionsgrundande. Familjehemmet erhåller även omkostnadsersättning för barnet och 

detta ska räcka till mat, kläder och övriga faktiska kostnader (Höjer, 2012b). 

 

Både nationell och internationell forskning visar att det främst är människor ur arbetarklass 

eller lägre medelklass som blir familjehemsföräldrar. Familjerna beskrivs ofta ha 

traditionell rollfördelning mellan man och kvinna och 65 procent av familjehemmen bor i 

mindre orter eller på landsbygden. Den senaste tiden har det dock kommit forskning som 

visar att familjehemsföräldrarnas utbildningsnivå har ökat samt att ekonomiska och 

materiella förhållanden har blivit bättre. Valet att bli familjehemsförälder kan ha många 

olika motiv; att göra en samhällsinsats, använda föräldrakunskaper och viljan att fortsätta 

leva med barn är några som framkommit (Höjer, 2012b). 

 

Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med 

insats den 1 november 2012. Det var 61 procent av de SoL-vårdade och 69 

procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna som var familjehemsplacerade 

den dagen (Socialstyrelsen, 2013). I takt med att antalet placerade barn har ökat har det 

blivit allt svårare att hitta familjehem (Mattson, 2010). Under år 1999 var 17 500 barn 

placerade utanför det egna hemmet någon gång under året. Tio år senare, 2009, var den 

siffran 23 400. Svårigheten att rekrytera familjehem bekymrar många kommuner och 

metoder för att finna nya familjehem håller på att utvecklas (Höjer, 2012b).  

 

Att placera ett barn i familjehem är ett omfattande och leder många gånger till långvarig 

förändring för barnet. Socialtjänsten har till uppgift att matcha det specifika barnets behov 

med familjehemmet och sedan följa och stödja barnet och dess nätverk under placeringen. 

Vården ska utföras med kvalité och socialtjänsten ska på bästa sätt samverka, vara tydliga 

och ha insyn. För barn som placeras inom släkten ska samma förhållningssätt och rutiner 
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från socialtjänstens sida förekomma. En familjehemsplacering innebär i det flesta fall en 

stor förändring för barnet och att ha kvar närheten till ursprung kan vara betydelsefullt och 

socialtjänsten bör tillämpa närhetsprincipen. Det innebär att placeringen bör vara relativt 

nära biologiska föräldrar och andra sammanhang, exempelvis förskola/skola. Det kan dock 

finnas fall där det är en tillgång för barnet att flytta långt bort, men detta måste avgöras vid 

varje enskilt fall (Dahlberg & Forssell, 2006). 
 

1.2 Anhörigplacering 

När ett barn ska placeras i familjehem måste socialnämnden, i enlighet med 

bestämmelserna i 6:5 SoL, i första hand överväga om barnet kan placeras hos anhöriga 

eller andra närstående.  
 

5 § När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av 

någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 

2 § alltid beaktas. (Socialtjänstlagen, 2001:453). 
 

Utöver detta finns inte några särskilda bestämmelser utan socialnämnden ska utreda ett 

anhörigfamiljehem på samma sätt som andra familjehem, enligt de ramar som anges i 

Socialtjänstlagen och SOSFS 2012:11 (www.socialstyrelsen.se). 

 

Till skillnad från vanliga familjehem är anhörigfamiljehem baserade på redan etablerade 

relationer mellan barn och familjehemsföräldrar samt mellan familjehemsföräldrarna och 

de biologiska föräldrarna. När det gäller anhörigplaceringar har familjehemsföräldrarna 

valt att sköta omsorgen för ett specifikt barn och man kan se det som att barnen flyttas från 

en del i familjen till en annan del i familjen. Det som liknar vanliga 

familjehemsplaceringar är att det är socialtjänsten som har det formella omsorgsansvaret 

kring det placerade barnet, att familjens funktioner kontrolleras och att tillsyn görs. Det är 

inte ovanligt att barn redan innan ett formellt beslut tas bor i ett anhörigfamiljehem. Det 

som kan bli en stor förändrig vid ett formellt beslut är exempelvis att det beslutas om 

restriktioner kring familjehemsföräldraras kontakt med de biologiska föräldrarna 

(Thörnblad & Holtan, 2011).    

 

Familjehem och särskilt anhörigfamiljehem kan betecknas som en välfärdshybrid där det 

offentliga och privata vävs samman och skillnaden mellan sfär och ansvarsområden 

riskerar att vara oklara.  Familjehemmet kan tolkas som en familj konstruerad av 

socialtjänsten. Familjehem är genom socialpolitiken uppbyggda efter en modell som liknar 

kärnfamiljen. Inom familjepolitiken beskrivs familjen som samhällets grundläggande 

enhet, en plats där individer ska finna närhet och tillhörighet. (Thörnblad & Holtan, 2011). 

I en svensk studie framgår att den ekonomiska ersättningen till släktinghem har varit 

betydligt lägre än vid andra familjehemsplaceringar. Släktinghemmen som ingått i studien 

har i de flesta fall fått omkostnadsersättning, men långt ifrån alla har erhållit arvode för 

placeringen (Linderot, 2006). 

  

Att hitta statistik på hur många barn som är släktingplacerade är komplicerat. Det var inte 

förrän år 1998 som Socialstyrelsen började särskilja släktingplacerade barn och de som är 

placerade i traditionella familjehem. Vidare redovisar Socialstyrelsen inga siffror som visar 

andelen släktingplacerade barn totalt sett utan endast var de nytillkomna barnen under 

statistikåret placeras och om de blivit aktuella för vård enligt SoL eller LVU. Från och med 

år 2004 anges antalet barn och unga i nätverkshem, vilket innebär att såväl placeringar hos 

släktingar som hos andra närstående läggs samman (Linderot, 2006). För att få fram siffror 

http://www.socialstyrelsen.se/
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om antalet släktingplacerade år 2003 har Linderot (2006) gjort en separat datakörning av 

Socialstyrelsens statistik. Genom bearbetningen kunde hon skilja mellan SoL och LVU-

placerat barn vilket gjorde att samma barn inte riskerade att räknas i statistiken flera 

gånger. Resultatet av datakörningen visar att antalet barn och unga, 0-20 år, som någon 

gång under året påbörjat en släktingplacering uppgick till 745 individer under 2003, detta 

motsvarade knappt 15 procent av de barn och unga som påbörjat familjehemsplaceringar 

och i dessa var jour- och beredskapshem inberäknade. 

 

Den sista december 2012 fanns 99 barn med pågående familjehemsplaceringar i Skellefteå 

kommun. Av dessa var 10 barn placerade hos någon anhörig (Skellefteå kommun, 2013). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur anhörigplaceringar övervägs och 

på vilket sätt socialsekreterare inom Skellefteå kommun ser till barnets bästa i dessa 

bedömningar. 

  

 Hur anser socialsekreterare att det fungerar att tillämpa lagparagrafen SoL 6:5 och 

på vilket sätt övervägs om barnet kan tas emot av anhörig? 

 Vad är det som hjälper och vad hindrar att det blir beslutat om anhörigplacering? 

 Hur arbetar socialsekreterare för att se till barnets bästa?  
 

1.4 Begrepp 

Begreppet barn omfattar individer 0-18 år, enligt artikel 1 i FN:s barnkonvention 

(www.raddabarnen.se). 

 

1.5 Avgränsningar 

I SoL 6:5 står skrivet ”… anhörig eller annan närstående”. I denna studie har forskaren 

valt att benämna ämnet anhörigplaceringar för att kunna täcka in både placeringar hos 

släktingar och placeringar hos närstående. Anledningen till detta är att forskaren vill att 

intervjupersonerna ska ha erfarenhet av den typen av placeringar. Risken om 

anhörigplacering smalnas åt för mycket är att intervjupersonernas erfarenhet minskar vilket 

inte kan riskeras då antalet deltagare är så pass litet. I inledning och bakgrund samt 

kunskapsöversikt har forskaren valt att använda de begrepp som använts i studierna som 

refereras till, det kan uppfattas rörigt, men blir mest korrekt.  

 

2. Kunskapsöversikt 
Innan denna uppsats tog form ville forskaren få svar på ett antal frågor kring placerade 

barn för att exempelvis kunna ställa relevanta frågor till sina respondenter. För att hitta 

svaren söktes forskning, främst från Skandinavien, men även lite från andra delar av 

världen. Forskaren sökte efter både positiva och negativa aspekter av anhörigplaceringar. 

Då en av frågeställningarna handlar om vad som hjälper (positiva aspekter) och vad som 

hindrar (negativa aspekter) ett beslut om anhörigplacering kändes det som ett rimligt 

tillvägagångssätt. Det finns en stor mängd forskning som berör ämnet placerade barn, men 

forskaren upplever att specifik forskning kring anhörigplaceringar är ett betydligt mindre 

fält. För att söka artiklar användes databaserna Ebsco host och SocIndex. Sökorden som 

användes var: family*, placed*, kin*, kinship* och dessa gav 171 träffar. Efter den 

inledande sökningen användes till stor del andra forskares litteraturlista för att komma 

vidare, särskilt när det gäller skandinavisk forskning. I följande kapitel har forskaren delat 

in kunskapsöversikten efter de frågor som forskaren inledningsvis ville veta. För att läsaren 

ska kunna bilda sig en uppfattning kring hur forskning på detta område bedrivits finns en 
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kort beskrivning kring metod på nio av artiklarna som finns representerade i kapitlet. I den 

avslutande delen finns en kort reflektion kring kunskapsöversiktens betydelse för denna 

uppsats.  

 

2.1 Hur arbetar socialtjänsten? 

Anledningen till att yngre barn (0-12 år) blir kända inom den sociala barnavården är ofta 

att någon anmäler misstankar om att barn far illa på grund av hemförhållanden. Det 

vanligaste är att anmälan innefattar omsorgsbrister eller försummelse, men även 

misstankar om misshandel eller sexuella övergrepp kan förekomma. Generellt sätt kan man 

säga att ungdomar (13-18 år) utgör ett större och synligare bekymmer i social barnavård. 

Ungdomarna utgör dessutom ett större hot mot samhället än vad yngre barns 

bekymmersamma hemförhållanden gör. För professionella är det många gånger lättare att 

samarbeta med föräldrar kring tonåringars beteendeproblem än kring föräldrars 

omsorgsbrister och missförhållanden i hemmet (Andersson, 2012). 

 

Arbetsgången kan kortfattat beskrivas som att en anmälan kring barn som far illa (SoL 

14:1) inkommer till socialtjänsten som bekräftar att man mottagit anmälan antingen 

skriftligt eller muntligt. En förhandsbedömning görs inom två veckor, efter det tas beslut 

om utredning enligt SoL 11:1 ska inledas eller ej. Om anmälaren omfattas av 

anmälningslikt (exempelvis förskollärare) finns möjlighet för socialsekreteraren att 

återkoppla huruvida utredning inleds eller ej. Utredningen ska bedrivas skyndsamt, men 

utredningstiden är fyra månader. Sedan ska beslut med motivering tas och utredningen 

kommuniceras och delges. Antingen avslutas ärendet utan åtgärd eller så beslutas om 

insats i samförstånd. Vid behov kan socialtjänsten göra ett omedelbart omhändertagande 

enligt LVU annars ansöks detta via Förvaltningsrätten (Skellefteå, kommun 2013). 

Beroende på hur kommunernas socialtjänst är uppbyggd och vilka resurser som finns ser 

socialsekreterarnas arbete olika ut över landet. I små kommuner kan både barn och 

familjehem ha samma socialsekreterare (Fredriksson & Kakuli, 2011). I Skellefteå är detta 

uppdelat så att barnet har en socialsekreterare och familjehemmet en annan som benämns 

familjehemssekreterare (Skellefteå kommun, 2013).  

 

Bäckströms (2006) studie av släktplaceringar i Malmö bygger på hans långa erfarenhet av 

arbete med familjehemsplacerade barn. Bäckström beskriver att han under sitt arbete inom 

Malmö socialtjänst upplevde att decentraliseringen med olika socialdistrikt gjorde att hans 

arbete som familjehemssekreterare resulterade i fler placeringar som skulle göras med en 

mindre budget. Bäckström menar dock att detta gjorde att familjehemssekreteraren och 

socialsekreteraren samarbetade bättre med familjen och att detta i sin tur ofta ledde till mer 

permanenta lösningar inom nätverket. På bara något år ökade andelen släkt- och 

nätverksplaceringar med 50 procent. Slutsatsen som dras i artikeln är att en optimal 

situation för ett barn kan uppnås genom socialtjänstens generella kunskap om barn, 

lagstiftningen och släktens oro för barnet i kombination med deras kunskap om det 

specifika barnet och dess behov. 

 

Linderot (2006) gjorde en licentiatavhandling om släktingplaceringar. Denna innefattar 

både en kvantitativ och en kvalitativ del där Linderot gick igenom material från ärenden 

och intervjuade familjehemsföräldrar samt socialsekreterare. Studien visar att det var få fall 

där socialtjänsten tog initiativ till släktingplacering. Vid en fjärdedel av fallen diskuterades 

släktingplaceringen fram mellan socialtjänst och familj, det är vidare svårt att avgöra om 

det främst var föräldern eller socialtjänsten som tog upp ämnet inledningsvis. 
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Egelund, Bøcker Jakobsen och Steens (2010) danska undersökning innehåller även den en 

kvantitativ och en kvalitativ del. Samtliga 230 släktingplacerade barn och ungdomar 

mellan 4-22 år i Danmark jämfördes mot en kontrollgrupp av 368 traditionellt placerade 

individer. Angående kontakt med socialtjänsten framträdde en varierad bild med både 

positiva och negativa erfarenheter. Det som anses positivt från barnens sida är när det finns 

en kontinuitet i träffar med socialsekreteraren där barnen får prata om sig själva och 

uppleva att det finns sekretess mellan dem och hemmet. Det som upplevdes negativt var att 

det många gånger var en hög omsättning av socialsekreterare, konflikter kring ekonomin 

och en del barn upplevde även att socialsekreteraren var emot placering i släktinghem 

generellt. 

 

2.2 Vad är bra med anhörigplacering? 

Hedins (2012) kvalitativa studie bygger på djupintervjuer med 17 individer som placerats 

inom sitt nätverk. Fokus ligger på ungdomarnas vardagliga liv främst i familjehemmet, 

men även i andra sammanhang såsom skola och fritid. 15 av ungdomarna kunde följas upp 

efter ett år. Resultaten visar bland annat att ungdomar som är placerade inom sitt nätverk 

har det starkaste sociala banden till sin fosterfamilj och de traditionellt placerade det 

svagaste. Genom resultatet tydliggörs att ungdomar bör få vara med att påverka valet av 

fosterfamilj.  

 

Dansk forskning visar vidare att släktingplacerade barn har mindre riskbeteenden när det 

gäller rökning, missbruk och kriminalitet och generellt sätt en bättre hälsa än traditionellt 

placerade barn, de har även mindre skolproblem än barnen som är traditionellt placerade. I 

samma studie visar intervjumaterialet att släktingplaceringar i hög utsträckning kan bidra 

till ökad kontinuitet i barnens liv då släktingplaceringar ofta håller längre över tid. Förutom 

att lättare hålla en kontinuerlig kontakt med de biologiska föräldrarna får barnen tillgång 

till släkten på ett annat sätt än om barnet placeras traditionellt. Detta släktskapsförhållande 

ger till skillnad från traditionella fosterhem ett antal markörer för normalitet och 

gemenskap (Egelund, Bøcker Jakobsen & Steen, 2010). 

 

2.3 Vad kan vara problematiskt vid anhörigplacering? 

I Linderots (2006) studie framkom att det kan förekomma problem i umgänget med den 

biologiska föräldern när ett barn är släktingplacerat som inte blir lika tydliga om det är en 

”främmande” placering. En dansk studie visar även den på att kontakten mellan 

fosterföräldrar och biologiska föräldrar är mer konfliktfylld än mellan biologiska föräldrar 

och traditionella familjehem. Forskarna beskriver också att relationer riskerar att försvagas 

vid släktingplaceringar. Om ett barn exempelvis är placerad inom moderns släkt kan 

kontakten med faderns familj stagnera (Egelund, Bøcker Jakobsen & Steen, 2010). 

  

Ehrle och Geen (2002) undersökning baseras på 1997 års surveyundersökning av 

amerikanska familjer. Den aktuella surveyundersökningen berörde frågor om ekonomi, 

hälsa och sociala egenskaper hos 44 000 hushåll. Forskarna använde sedan de nationella 

uppgifterna för att titta på skillnaderna mellan barn placerade inom eller utanför släkten. 

Forskarna kunde inledningsvis hitta tre typer av arrangemang i hur barn lever utanför sin 

primära familj; barn som är placerade hos släktingar, barn som bor hos släktingar utan att 

det är känt av det offentliga barnskyddet och barn som är placerade utanför sin släkt.  

Studien visar att barn placerade inom släkten oftare möter större svårigheter än barn 

placerade utanför sin släkt. För de släktingplacerade barnen var det betydligt mer sannolikt 

att leva i familjer med inkomster under fattigdomsgränsen, 40 procent av de 

släktingplacerade barnen levde i fattigdom och för barn placerade utanför sin släkt var 
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samma siffra 13 procent. För barnen i släktskapsarrangemang var det även vanligare att de 

levde med vårdgivare som inte arbetar eller söker arbete. Enligt forskarna kan detta vara 

positivt om vårdgivaren har mer tid att spendera med barnet, men det negativa är om 

bristen på sysselsättning leder till fattigdom och att vårdgivarens känsla av välbefinnande 

minskas. Barnen som var placerade inom släkten levde oftare med vårdgivare äldre än 50 

år. Slutligen fastslog forskarna att de barn som bor hos släktingar utan att det är känt av det 

offentliga barnskyddet är av särskilt intresse för vidare undersökningar. Detta eftersom 

dessa barn och familjer genom att de inte är inom statlig vårdnad kan övervakas av 

barnskyddet.  

 

Sju år senare granskade Farmer (2009) 270 barnavårdsärenden i Storbritannien där en 

grupp var placerade hos anhöriga och en grupp hos orelaterade familjehem. Syftet med 

studien var dels att jämföra de båda grupperna och dels att göra en jämförelse mellan 

Storbritannien och USA. 32 personer valdes ut för att delta i semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att de flesta av barnen som var placerade hos anhöriga bodde hos sina mor- 

eller farföräldrar och placeringar hos moderns släktingar dominerade med två tredjedelar. 

Studien visade att de anhöriga vårdarna var betydligt mer missgynnade än 

jämförelsegruppen med orelaterade vårdare. 27 procent av de anhöriga var ensamstående i 

jämförelse med 14 procent av de orelaterade. Många fler anhöriga var trångbodda och led 

av funktionshinder eller kronisk sjukdom. 75 procent av de anhöriga vårdarna hade 

ekonomiska bekymmer vilket kan jämföras med 13 procent av de orelaterade vårdarna. 

Resultaten visar att det i Storbritannien, precis som i många andra länder, har skett en 

stadig ökning av barn som placeras hos släkt och vänner när de inte kan bo hos någon av 

sina föräldrar. 1989 anhörigplacerades sex procent av de placerade barnen i Storbritannien, 

2005 hade den siffran fördubblats. Vidare liknar resultaten dem i USA, även där är 

anhörigvårdare främst äldre, ensamstående kvinnliga vårdare som är lågutbildade, har dålig 

hälsa och som lever i trångboddhet på en inkomst under fattigdomsgränsen. Det som skiljer 

sig mellan Storbritannien och USA är att i Storbritannien är de flesta (73 procent) 

anhörigvårdare par medan i USA är det främst ensamstående mormödrar.  

 

2.4 Hur ser placerade barns livssituation ut? 

Höjers (2001) doktorsavhandling grundar sig på enkätsvar från 550 fosterföräldrar och 

intervjuer med 17 fosterföräldrapar och är en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod. En del av avhandlingen handlar om föräldraskap och fosterföräldraskap samt 

relationen till fosterbarnet, där beskrivs hur barns tidigare erfarenheter har betydelse för 

hur de anpassar sig i fosterfamiljen. Höjer skriver att fosterbarn som har upplevt 

problematiska föräldrarelationer och traumatiska händelser kan ha känslomässiga 

störningar som gör att de blir väldigt uppmärksamhetskrävande. Detta kan medföra 

svårigheter i relationen mellan barn och fosterföräldrar. Resultatet av studien visar att 

fosterföräldrar upplever att det är många faktorer som påverkar deras möjlighet att vara 

goda fosterföräldrar. Bland annat handlar det om att de inte har den fulla 

bestämmanderätten då både fosterföräldrar, biologiska föräldrar, socialtjänst och 

rättsinstanser ska samarbeta kring barnet, något som kan inverka på vardagen.  

 

Thörnblad och Holtans (2011) studie baseras på intervjuer från år 2000 med 17 norska barn 

i åldrarna 9-13 år. Åtta år senare intervjuades nio av dessa personer ännu en gång, de hade 

då blivit unga vuxna och uppnått en ålder av 18-22 år. Intervjupersonerna rekryterades med 

hjälp av norska socialtjänsten och bor i olika delar av landet. Resultaten av studien visade 

att barnen vid båda intervjutidpunkterna förhåller sig till stora och oklara familjesystem. I 

barnens berättelser om händelser och relationer beskrivs invecklade familjekonstellationer.  
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Denna studie visar att de biologiska mammorna har en annan position och har mer stabil 

kontakt med sina barn jämfört med papporna där de flesta varit frånvarande över tid. Andra 

könsskillnader som framkommer är att fosterföräldrarna oftast är kvinnor på mammans 

sida och att ingen av fosterfäderna är ensamstående medan flera av fostermödrarna är det. I 

studien nämns att mammans familj ofta känner skam över att hon inte kan ta hand om sitt 

barn och att detta kan vara en av orsakerna till att moderns släkt är överrepresenterade som 

fosterfamilj.   

 

Dansk forskning visar vidare att i familjehemmet har kvinnorna överlag varit de som gett 

mest stöd och omsorg i vardagen medan männen varit de som hittat på aktiviteter och gjort 

roliga saker tillsammans med barnen (Egelund, Bøcker Jakobsen & Steen, 2010). 

 

Spence (2004) artikel baseras på kvantitativa data från tidigare undersökningar i Australien 

samt kvalitativa intervjuer med elva släktingfosterföräldrar, nio barn i åldrarna 5-12 och 

nio socialsekreterare. Studien syftade till att öka förståelsen för formella 

släktskapsplaceringar genom att uppmärksamma dessa barn, deras vårdare och handläggare 

inom den sociala barnavården. Resultatet visar att antalet släktingplaceringar ökar och det 

är den snabbast ökande placeringsformen för barn som inte kan bo hos sina biologiska 

föräldrar. Det framhävs i studien att det är allmänt känt att det finns ett stort mörkertal av 

släktingplaceringar i Australien, många barn bor hos släktingar på informell basis, utan 

kännedom av myndigheterna.  

 

2.5 Reflektion kring kunskapsöversikten  

Sammanfattningsvis kan man säga att ovanstående artiklar ger en bild av hur det ser ut för 

barn som är anhörigplacerade i Sverige, Skandinavien och i världen. Det forskas allt mer 

på barn som är anhörigplacerade och myndigheter som svenska Socialstyrelsen skiljer 

numera ut barn som är placerade hos anhöriga i sin statistik. Kortfattat visar litteraturen att 

placering hos anhöriga fungerar bra även om det inte alltid är enkelt. Som tidigare nämnts, 

användes denna kunskapsöversikt i utformandet av intervjuguiden (se bilaga 2). Det visade 

sig senare att en hel del av forskningen stämmer in på hur socialsekreterare i Skellefteå 

resonerar om hur det ser ut vid anhörigplaceringar. Det framkommer tydligt i intervjuerna 

att socialsekreterarna är medvetna om samtliga av de för- och nackdelar som forskningen i 

denna uppsats visar. Exempelvis beskriver socialsekreterarna hur de väger dessa fördelar 

mot nackdelar och att detta arbete går ut på att se till barnets bästa över tid.  För det är just 

detta som en del av forskningen visar, att anhörigplaceringar, när de fungerar väl, tenderar 

att hålla bättre över tid. Samtidigt finns en hel del negativa aspekter att ta hänsyn till när 

vad som är barnets bästa ska utredas. Vidare resonemang kring kunskapsöversiktens 

forskning finns i kapitel 6, Analys, där forskaren kopplat ihop kunskapsöversiktens 

forskning och resultat med tre relevanta teorier. Även i det avslutande kapitel 7, 

Diskussion, har forskaren använt kunskapsöversikten, då i sin diskussion. 

 

3. Metodologi 
I följande kapitel presenteras undersökningens forskningsdesign, datainsamlingsmetoder, 

urval, bortfall samt tillvägagångssätt. Även etiska och metodologiska reflektioner kring 

arbetet med denna studie redovisas. 

 

3.1 Val av forskningsdesign 

Forskaren valde inledningsvis att endast fokusera på organisationen Skellefteå kommun 

och att göra intervjuer med två av de socialsekreterare som arbetar med yngre barn. För att 

uppnå syftet gjordes en kvalitativ studie. En kvalitativ ansats är att föredra då syftet är att 
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få en djupare förståelse för ett forskningsproblem (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver 

vidare att i kvalitativa studier ligger fokuset på orden och den kvalitativa strategin är 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art. En induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik handlar om att teorin uppkommer ur forskningsmaterialet. Att en studie är 

tolkande beskrivs som att tyngdpunkten ligger på att förstå en social verklighet med hjälp 

av hur deltagarna i denna miljö tolkar verkligheten. En studie som är konstruktionistisk 

menar att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer, detta kan också 

benämnas som att forskaren har en ontologisk ståndpunkt (Bryman, 2011).  

 

3.2 Val av datainsamlingsmetoder 

För att få reda på vad socialsekreterare anser om anhörigplaceringar gjordes två kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer syftar till att få fylliga, detaljerade svar och intervjuerna 

bör vara så flexibla att de får fram intervjupersonens världsbild (Bryman, 2002). Bryman 

skriver vidare att kvalitativ forskning går ut på att rekonstruera genom att be 

intervjupersonerna att berätta och reflektera hur detta skeende utvecklats.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 2) innehöll tre olika teman, samma som de övergripande 

frågeställningarna. Under varje tema fanns sedan en rad frågor som forskaren ville ha svar 

på för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna. Frågorna kom till under en relativt 

lång period då forskaren läste en stor mängd artiklar och böcker. Att ha några förberedda 

frågor och samtidigt vara flexibel innebär att intervjun är semi-strukturerad. Nyckelordet i 

intervjuprocesser av det här slaget är flexibilitet, tonvikten ligger på att intervjupersonen 

uppfattar och förstår frågorna (Bryman, 2002). Kvaliteten på intervjuerna är avgörande för 

kvaliteten av analysen. För att avgöra detta kan man efter transkribering bland annat se 

omfattningen av korta frågor och långa svar samt försöka avgöra huruvida svaren är 

spontana, rika, specifika och relevanta (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna blev totalt 

knappt tolv sidor text och svaren var relativt långa och uttömmande.  

Den metod som har använts för att analysera intervjuerna är kvalitativ innehållsanalys. 

Efter transkribering av båda intervjuerna kodades och kategoriserades materialet för att 

kunna tolka och få ut någonting av texterna. Kvalitativ innehållsanalys är en vetenskaplig 

metod för att hantera stora mängder data, metoden fokuserar på tolkning av texter och 

används framförallt inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. Målet 

med denna typ av analys är att genom koder hitta kategorier som är gemensamma och 

slutligen komma fram till ett tema. Koderna och kategorierna är direkt tagna ur 

datamaterialet och visar det manifesta, synliga, innehållet medan temat är det som står 

mellan raderna, det latenta innehållet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2008). 

 

3.3 Urval 
Den urvalsmetod som använts i studien är bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2011) 

innebär detta att forskaren tar kontakt med sådana personer som för tillfället finns 

tillgängliga. Då forskaren gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på 

socialkontoret i Skellefteå finns god kontakt med en före detta handledare. Denne 

kontaktades och fick sedan i uppgift att förmedla informationsbrevet (se bilaga 1) till 

lämpliga intervjupersoner. Ett av kriterierna som forskaren hade var att socialsekreterarna 

skulle vara erfarna och ha arbetat med barn under en lång tid. Anledningen till att ett 

bekvämlighetsurval valdes var att redan i inledningsfasen kunna sortera bort handläggare 

med kort erfarenhet. Detta för att få ut så mycket information som möjligt av 

intervjupersonerna för att på så sätt kunna uppnå syftet med studien.  
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Problemet med denna typ av urval är att det är osannolikt att svaren är representativa för 

hela populationen eftersom man inte kan vara helt säker på vilka som ingår i 

målpopulationen. Bekvämlighetsurval lämpar sig dock bättre inom kvalitativ forskning än 

inom den kvantitativa grenen eftersom det inte är lika viktigt att kunna generalisera 

resultaten i kvalitativa studier (Bryman, 2002).  Då forskaren redan inledningsvis valt att 

göra en studie av enbart Skellefteå kommun var aldrig syftet att kunna generalisera och 

därför fanns aldrig några betänkligheter av att använda bekvämlighetsurval. Vidare 

resonemang kring generalisering finns i delen med metodologiska reflektioner. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
I samband med ämnesval och val av syfte samt frågeställningar kontaktade forskaren en 

person som bland annat föreläser om lagar och lagändringar och det var under en sådan 

föreläsning forskaren blev intresserad av ämnet. Tillsammans diskuterades kring 

intressanta frågeställningar. 

 

Då forskaren, som sagt, gjort sin VFU på det aktuella socialkontoret fanns redan vissa 

kontakter där. För att underlätta sökandet efter rätt socialsekreterare, med lång erfarenhet, 

kontaktades forskarens tidigare VFU-handledare som i sin tur kontaktade de blivande 

respondenterna. Vid den inledande kontakten dem emellan användes ett informationsbrev 

(se bilaga 1). Anledningen till att handledaren, inte forskaren, kontaktade de blivande 

respondenterna var att handledaren var rädd för att socialsekreterarna med sin höga 

arbetsbelastning skulle säga nej till att delta i studien, då det är lättare att säga nej till någon 

man inte känner. Denna farhåga visade sig stämma då ett av distrikten inte hade möjlighet 

att delta.     

 

Intervjuerna genomfördes på respektive socialsekreterares kontor. Intervjuerna spelade in 

och längden på inspelningarna blev 45 respektive 27 minuter. Intervjuerna inleddes med att 

forskaren presenterade sig själv och syftet med studien på ett mer utförligt sätt än vad som 

gjorts via informationsbrevet. Respondenterna informerades även om de etiska riktlinjerna 

som finns för samhällsvetenskaplig forskning och ingen hade något att invända. Båda 

intervjupersonerna har själva gjort liknande studier vilket gjorde att de hade stor insikt i 

vad som förväntades. Intervjuerna gjordes med fyra dagars mellanrum. För att kunna ha 

ungefär samma frågor användes en semi-strukturerad intervjuguide. Eftersom 

intervjupersonerna hade varierande svar blev naturligtvis följdfrågorna olika. Direkt efter 

intervjutillfällena transkriberades hela materialet och när transkriberingarna skrivits ut i 

pappersformat startade en kodnings- och kategoriseringsprocess. Att forskaren själv skriver 

ut sina intervjuer gör att många detaljer som kan vara viktiga för analysen bevaras. 

Forskaren bär då med sig de sociala och emotionella aspekterna av intervjusituationen 

under tiden intervjuerna skrivs ut och därmed inleds analysen redan i detta skede (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

3.5 Etiska reflektioner 
Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är grundläggande etiska 

hänsynstaganden som rör forskningen. I Sverige finns fyra etiska principer som forskare 

ska hålla sig till. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om 

undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet går ut på att 

deltagarna har rätt att styra sin medverkan och konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

om personerna ska behandlas konfidentiellt.  Nyttjandekravet handlar om att uppgifterna 

endast får användas i forskningssyfte (Bryman, 2002). Båda intervjupersonerna 

informerades om dessa riktlinjer och godkände dem. Eftersom studien fokuserar på 
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socialsekreterarnas perspektiv upplystes respondenterna inledningsvis om att de inte 

behövde berätta mer än de ville om sina ärenden, men att de gärna fick berätta generella 

delar av hur det kan se ut när man placerar barn. Som sagt, är detta socionomer som är väl 

förtrogna med sekretesslagstiftning och forskaren kände sig helt trygg med att dessa 

uttryckte sig på så sätt att ingen skulle kunna känna igen deras beskrivning och ta skada av 

det. De fick även erbjudande om att läsa materialet innan det publiceras. Studien är skriven 

så att socialsekreterarna inte är helt lätt att identifiera. Forskaren är dock medveten om att 

dessa aldrig kan vara helt anonyma då bland annat VFU-handledaren vet vilka dessa 

personer är, de vet även om varandra och vidare är det även sannolikt att det diskuterats 

inom arbetsgrupperna vem som ska delta i studien. 

  

Det hade varit enkelt för mig att intervjua min VFU-handledare istället för att försöka få 

till intervjuer med socialsekreterare som jag inte känner till lika bra. Dock valde jag att inte 

göra det eftersom jag helst inte vill intervjua någon jag känner väl. Samtidigt kan jag inte 

sticka under stol med att dessa är personer som jag känner till och som känner till mig, 

detta i sin tur kan påverka deras vilja att delta i studien och det kan inte uteslutas att de 

deltog för att de kände sig tvungna.  En annan aspekt som kan anses vara problematiskt är 

att jag är anställd inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) vid Skellefteå kommun Dock 

kan jag inte säga annat än att jag har frågat det jag vill fråga och skrivit det jag kom fram 

till.  

 

I efterhand insåg jag att jag skulle ha testat intervjun på min VFU-handledare för att känna 

av frågeformuleringarna. Jag märkte nämligen, när jag lyssnade på materialet, att jag var 

mycket mer tydlig i mina frågeställningar i den andra intervjun. Det gjorde intervjun 

kortare, men också mer tydlig, strukturerad och lättare att transkribera. Det som vidare kan 

ses som både positivt och negativt är att intervjupersonerna själva gjort ett liknande arbete 

som denna uppsats. Det kan då finnas en risk att de säger det de tror att forskaren vill höra.    

 

Innan intervjuerna informerades intervjupersonerna om att de inte behövde berätta mer än 

de ville om sina ärenden, men att de gärna fick berätta generella delar av hur det kan se ut 

när man placerar barn. Trots att vi pratade i väldigt generella termer har jag varit försiktig 

med hur jag har beskrivit anhörigplaceringar. Detta beror på att Skellefteå kommun är en 

liten kommun och jag inte vill riskera att någon känner igen sin socialsekreterare eller 

liknande. För att beröra ett sådant här ämne på bästa sätt skulle jag kanske ha gjort 

intervjuer med socialsekreterare från flera kommuner och inte ens skriva ut vilken 

kommun de arbetar i för då skulle det vara lättare att beskriva exempel även för dem.  

 

3.6 Metodologiska reflektioner 

För att bedöma undersökningens kvalitet används inom kvalitativ forskning begreppet 

trovärdighet som i sin tur består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2002). Tillförlitlighet handlar om överensstämmelse 

mellan forskarens observationer och teoretiska idéer och om studien kan följas från steg till 

steg. Överförbarhet rör i vilken mån resultaten går att generalisera till andra miljöer, där 

krävs en bra berättelse med fylliga beskrivningar. Pålitlighet innebär att alla faser i 

forskningsprocessen bör finnas väl redogjorda så att den som vill kan göra en liknande 

studie. Med konfirmering menas att forskaren ska visa att denne försökt vara objektiv 

(Bryman, 2002). För att säkerställa trovärdigheten i denna studie har forskaren hittat teorier 

som stämmer väl överens med det respondenterna framför. Vidare har forskaren i största 

möjliga mån beskrivit kontexten kring intervjupersonerna, detta går inte att göra allt för 

ingående eftersom forskaren vill behålla som mycket anonymitet som möjligt. Studien är 
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även designad på så sätt att läsaren ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning hur 

forskningsprocessen gått till, bilagor på intervjuguide och kodningsmodell finns med i 

materialet (se bilaga 2 & 3). Slutligen har forskarens personliga åsikter åsidosatts för att 

stärka resonemanget. Detta har varit en process där forskaren genom hela arbetet har 

försökt identifiera sina egna åsikter kring anhörigplacering. Att vara medveten om sina 

tankar och åsikter gör att det blir lättare att åsidosätta dem. 

 

Forskare med kvalitativ inriktning har en tendens att tona ner ovanstående kriterier medan 

kvantitativa forskare vanligtvis ger större vikt åt dessa. En viktig sak att belysa vad gäller 

kvalitativ forskning är en fråga som rönt stor uppmärksamhet i forskarvärlden. Hur kan 

kvalitativa intervjuer vara representativt, det vill säga ha god generaliserbarhet? Svaret är 

att det inte går (Bryman, 2011). Kvalitativa studier är inte till för att generalisera och denna 

studie visar hur det ser inom Skellefteå kommun, därmed inte sagt att alla socialsekreterare 

resonerar likadant som intervjupersonerna i denna studie. 

Min ursprungliga idé och målsättning var att intervjua tre socialsekreterare, en på vardera 

distrikt. Men trots att jag har kontakter på socialkontoret fick jag inte möjlighet att göra tre 

intervjuer utan fick nöja mig med två. Då alla studenter ska göra sin uppsats samtidigt blev 

trycket på socialsekreterare högt och de har inte tid att göra alltför många intervjuer. 

Däremot upplever jag att båda mina intervjupersoner uppskattar att prata om sitt arbete och 

att få en liten stund till att reflektera kring några specifika frågeställningar. Jag tror att 

sådana här arbeten kan bidra till diskussioner i arbetsgruppen och det ser jag som något 

positivt.  

  

För att göra arbetet bättre skulle jag ha velat använda triangulering vilket innebär att man 

använder mer än en metod för att få extra kontroll över resultatets giltighet och relevans 

(Bryman, 2011). Exempelvis skulle jag gärna ha samlat information från andra än 

socialsekreterare; barn, biologiska föräldrar, familjehemsföräldrar och kanske även 

familjehemssekreterare. Detta hade kunnat ge en mer tydlig bild av hur de resonerar kring 

de teorier jag har tagit upp och de hade även kunnat bidra till att till viss del utvärdera 

socialsekreterarnas arbete vilket hade varit intressant.  

 

Jag valde att göra mitt arbete själv och trots att jag ibland har känt mig ganska ensam med 

mina tankar har det varit en rolig process. Det som jag kan reflektera över är att jag tror att 

analysdelen hade varit lättare om jag hade haft en studiekamrat att bolla med. I övrigt har 

jag trivts bra med att arbeta självständigt och vara den som får tänka och sortera alla tankar 

själv. 

4. Teoretiska utgångspunkter  
Denna studie baseras på ideologin kring barnets bästa, utvecklingsekologisk teori, BBIC 

som teoretiskt grundat arbetssätt samt teorin om det sociala arvet. Dessa ideologier, teorier 

och arbetssätt relaterar till varandra och i följande kapitel beskriver forskaren hur.   
 

Ganska tidigt i arbetet framkom att teorin eller ideologin kring barnets bästa skulle 

användas. Sedan var det snabbt gjort att koppla ihop detta med arbetssättet BBIC som 

Skellefteå kommun använder och att BBIC i sin tur uppkom från utvecklingsekologin. Allt 

detta hade forskaren klart för sig redan innan intervjuerna och frågor om barnets bästa och 

BBIC berörs i intervjuguiden. Genom litteratursökningen hade det även framkommit 

resultat som pekar på att teorin om det sociala arvet skulle gå att tillämpa, men detta var 

något som inte berördes i intervjufrågorna. Däremot skulle det visa sig att båda 
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socialsekreterarna tog upp exempel som går att koppla till denna teori och därför fick även 

det sociala arvet läggas till materialet. 

  

4.1 Barnets bästa 

Det finns två grundläggande tankar kring principen om barnens bästa. Dels att barns 

människovärde som är lika stort som vuxnas och att barn är sårbara och därmed behöver 

större stöd och skydd (SOU, 1997:116). Principen om barnens bästa har vuxit fram under 

en lång tid, redan i den första konventionen från Nationernas Förbund som kom 1924 fanns 

ett embryo med. Att principen har utvecklats beror mycket på att den funnits med i 

nationell lagstiftning hos en del konventionsländer; däribland Sverige, Kanada, Frankrike 

och Zimbabwe. I Sverige finns principen med i Föräldrabalken som bland annat reglerar 

vårdnad, boende och umgänge. Det unika med Barnkonventionen är att barnets bästa skall 

komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

barnets bästa komma i främsta rummet”. 

FN:s barnkonvention, 3 artikelns första stycke, (www.raddabarnen.se). 

Denna formulering gör att inget annat internationellt dokument har den bredd som 

Barnkonventionens artikel 3 har. Genom denna har Barnkonventionen vidgat begreppet till 

att omfatta alla områden som rör barn, inte bara familjerättsliga frågor. Det innebär även 

socialtjänst, barnomsorg och skola. Barnets situation, behov och intressen skall alltså alltid 

beaktas i beslutsfattandet. I de fall, då man låter andra intressen väga tyngre, krävs att 

beslutande myndigheter kan visa att en sammanvägning av relevanta intressen i det 

enskilda fallet har gjorts. Vidare kräver Barnkonventionen att beslutande myndigheter så 

långt som möjligt har försäkrat sig om att barnets bästa har kommit med och redovisats i 

beslutsprocessen (SOU, 1997:116). 

 

En brittisk familjerättsexpert, John Eekelaar (1994), menar att det i huvudsak finns två sätt 

att avgöra vad som är barnets bästa. Först och främst behöver beslutsfattare på olika nivåer 

göra bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta kan ske 

genom att beslutsfattarna själva skaffar sig kunskap eller så bör de inhämta kunskap från 

experter inom det ämne det gäller. Det andra sättet är att det berörda barnet tillåts ge 

uttryck för sin uppfattning om vad som är dess bästa. Detta förutsätter dock att barnet 

vistas i en trygg miljö där det inte påverkas alltför mycket av någon enskild vuxen. 

Eekelaar anser att det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa får man 

genom att kombinera dessa båda perspektiv. Alltså både ett objektivt (det man vet om barn 

genom forskning och erfarenhet) och ett subjektivt perspektiv (genom att höra barn själva 

och bygga in deras synpunkter i beslutsfattandet). 

 

Barns ställning har stärkts sedan principerna i FN:s barnkonvention införliats i SoL och i 

LVU. Genom denna lagstiftning krävs att socialtjänsten skaffar sig en uppfattning om 

barnet och dess specifika behov och att ha barnet i fokus är utgångspunkten. Barnets 

åsikter och vilja ska sedan beaktas med hänsyn till dess ålder och mognad (Dahlberg & 

Forssell, 2006).   

 

4.2 Utvecklingsekologi och Barns behov i centrum 

Utvecklingsekologi är en teori om mänsklig utveckling som utarbetades på 1970-talet av 

den amerikanske forskaren Urie Bronfenbrenner. Han ville påvisa att utveckling sker i ett 
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sammanhang, i samspel och interaktion med olika faktorer i omgivningen. Inom teorin 

beskrivs fyra analysnivåer som inte är hierarkiskt uppdelade utan överlappar varandra likt 

en rysk docka. Längst in, på mikronivån, finns individen, exempelvis barnet och 

interaktionen mellan dess närmiljöer såsom familjen, skolan och fritidsmiljön. På 

mesonivån interagerar närmiljön med varandra, alltså interaktion mellan familj, skola och 

fritid. Dessa interagerar i sin tur med extonivån där finns exempelvis föräldrars 

arbetsplatser, skolorganisation, kommunens resurser och politik. Alla nivåer tillsammans 

samspelar med makronivån där rådande samhällsförhållanden och normer på en nationell 

nivå återfinns (Andersson, 2002).  

 

I Storbritanien utvecklades ett system för barnavårdsutredningar som har 

utvecklingsekologisk referensram och vars intention är att öka barns delaktighet och 

medbestämmande i socialt arbete. Metoden kallas Framework for assessment of children in 

need and their families och importerades under slutet av 1900-talet och början av 2000-

talet till Sverige av Socialstyrelsen. I Sverige heter metoden Barns behov i centrum och 

förkortas BBIC (Andersson, 2002). BBIC är ett system som används för barn och unga 

mellan 0-20 år. Det innefattar utredning, planering och uppföljning. Syftet med metoden är 

att stärka barns ställning, främja ett gott samarbete med barnet och dess nätverk samt 

underlätta dokumentationen med hjälp av struktur och systematik. BBIC innefattar tre 

delar; barnets behov, föräldrarnas förmåga samt faktorer i familj och miljö. Detta kopplas 

sedan till barnets sju behovsområden; hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig 

utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande och förmåga att 

klara sig själv (Dahlberg & Forssell, 2006).  

 

Inom utvecklingsekologin beskrivs sammanhanget, samspelet och interaktionen mellan 

individen och faktorer i omgivningen (Andersson, 2002).  I BBIC utreds just detta som 

finns i utvecklingsekologin, främst det som benämns mikronivån. I BBIC utreds förutom 

barnets behov och föräldrarnas förmåga även den så kallade basen där familj och miljö 

återfinns. Där tittar socialsekreteraren på familjens bakgrund och situation, familjenätverk, 

boende, arbete, ekonomi, social integrering samt lokalsamhällets resurser. Detta arbetssätt 

innebär att socialsekreterarna måste utreda de olika nivåerna som omger ett barn. Dels 

genom lagen, att överväga anhörigplacering, men också praktiskt genom arbetssättet BBIC 

som används i de flesta svenska kommuner (Dahlberg & Forssell, 2006). 

 

Det utvecklingsekologiska synsättet menar att barns utveckling sker i ett sammanhang och 

samspelar med barnets omgivning. Därför måste så väl föräldrarnas förmåga och miljön 

som omger barnet beaktas. Forskning visar att föräldrars förmåga att tillgodo se sitt barns 

behov kan kompenseras med bland annat stöd av släkt och nätverk (Dahlberg & Forssell, 

2006).   

 

4.3 Det sociala arvet  
I sin doktorsavhandling Delinquentt boys, their parents and grandparents från 1967 

kartlade Gustav Jonsson flera mekanismer som gör att sociala problem uppkommer och 

han kom fram till att dessa problem ofta överförs från generation till generation inom 

samma familj. Detta fick Gustav Jonsson att lansera teorin om det sociala arvet. 

 

”Arv betyder ju inte bara arvsanlag. Man ärver också pengar, makt och egendom. Men 

man kan också ärva fattigdom, vanmakt och egendomslöshet. Och inpyrt asocialt groll och 

myndighetshat”.  

(Jonsson, 1969, s. 10).  
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Det allmänna innehållet i teorin om det sociala arvet handlar om att föräldrarnas särskilda 

uppväxtvillkor kunde härröras till två plan. Dels yttre villkor såsom ekonomi, arbetsvillkor 

och liknande. Den andra delen handlar om atmosfären i hemmet med uppfostran och 

kontakten mellan föräldrar och barn. Mellan dessa lägen återfinns delar som missbruk och 

skilsmässa. Dessa faktorer sammanfattas sedan som missgynnande ställning som barn. 

Denna missgynnande ställning betraktas enligt teorin som första ledet i en 

utvecklingsprocess. Det andra ledet handlar om föräldrarnas vuxenroll i livet som 

samhällsmedlemmar. Många gånger handlar det då om misslyckanden, särskilt för fäderna. 

Bristande förmåga att försörja sig själv, kriminalitet och missbruk kan vara några exempel. 

I det tredje ledet återfinns föräldrarollen och missräknad som förälder och familjebildare 

är teorins tredje utvecklingsled. Där dels yttre hållpunkter som skilsmässa, ekonomi, 

bostad spelar in. Men även föräldrarnas reaktion till graviditeten, attityd till barnet och 

vilken inre bild föräldrarna gjort av sitt barn beskrivs. Det fjärde ledet är hematmosfären 

där relationer till släkt, vänner, umgängesvanor, fritidssysselsättningar och intessen tas 

upp. Även föräldrarnas syn på varandra, sexuell anpassning, förtrolighet, dominansmöster 

finns representerat.  

 

5. Resultat 
Nedan presenteras undersökningens empiri, redogörelsen omfattar det forskaren ansett som 

det mest väsentliga. Materialet har tagits fram genom två kvalitativa intervjuer med 

socialsekreterare vid Skellefteå kommun. Allt material är transkriberat, kodat och 

kategoriserat (se bilaga 3). Resultatdelen presenteras genom sju kategorier.  

 

5.1 Den första frågan 

I den första kategorin beskriver socialsekreterarna att de tycker att det går bra att tillämpa 

den aktuella lagparagrafen. De säger att de alltid tar upp frågan om anhöriga och för 

diskussioner med föräldrarna inför en placering. Om en anhörig föreslås bli familjehem är 

det oftast barnets socialsekreterare som tar en inledande kontakt och tillfrågar den anhörige 

om den är intresserad. Sedan lämnas ärendet över till familjehemsgruppen där en 

familjehemssekreterare utreder det tilltänkta familjehemmet, utredningen sker på precis 

samma sätt som när traditionella familjehem utreds. Socialsekreterarna är medvetna om 

vikten av dokumentation och anser att det är viktigt att aktanteckningar är tydliga så att 

barnet kan läsa och förstå i framtiden, om barnet vill det. Exakt hur dokumentationen kring 

övervägandet ser ut överlag kan variera då inga interna riktlinjer finns. En av 

socialsekreterarna uttrycker att resonemanget om anhöriga alltid förs, men exakt hur bra 

resonemanget dokumenteras varierar. Socialsekreterarna beskriver vidare att avsaknaden 

av såväl nationella som interna riktlinjer för anhörigplaceringar inte har så stor betydelse 

för dem, de vet att övervägandet ska göras och har den vetskapen med sig i sitt arbete.  

 

”Jag tycker att det går bra, jag kan nog säga att i alla placeringar där jag har, ja vid 

inledningen så har man gjort ett övervägande. Det är väl bland det första man gör, att man 

tittar på nätverket. Så jag tycker att det funkar, det är ingenting som glöms bort utan det 

finns med”. 

 

”… det är det absolut bästa om man kan göra till exempel en aktanteckning där man 

beskriver att man har resonerat kring förälderns önskemål eller att man i alla fall har lyft 

frågan”. 
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5.2 Det svåra nätverket 

Den andra kategorin visar att socialsekreterarna upplever att de har en ganska god 

uppfattning om barnets nätverk innan placering, särskilt om barnet blivit utrett flera 

gånger. De beskriver att frågan om möjliga anhöriga alltid tas upp även om exempelvis 

föräldern saknar insikt om sin bristande omsorgsförmåga och placeringen kommer att ske 

via ett LVU. Att diskutera var barnet ska placeras och fråga efter förslag från föräldrarna 

kan dock vara extra svårt om föräldrarna inte alls tycker att barnet behöver placeras. En av 

socialsekreterarna beskriver vidare att skillnaden mellan frivillig- eller tvångsplacering 

ibland är liten. Situationen för barnet kan vara lika svår, men i SoL-placeringar väljer 

föräldern att samarbeta och i andra fall måste placeringen ske via LVU.  

 

”… när man börjar prata placering, speciellt om det är ett barn som man har utrett under 

flera omgångar under en längre tid, då har man en ganska god uppfattning om deras 

släktförhållanden, anhöriga och hur det ser ut. Och i det fallet att det faktiskt inte känns, 

det känns inte naturligt, man har liksom ingen tanke på vem det skulle kunna vara. Det är 

klart att man lyfter diskussionen, men det är inte så att man då försöker gräva reda på 

nånting som man inte visste…” 

 

”Det är ju svårare att diskutera, det är den erfarenhet jag har av dom LVU:n som jag har 

haft, att det är svårare att diskutera själva placeringen för att dom tycker ju inte att barnet 

ska placeras så då blir det ju svårt att föra den diskussionen… de vill inte ta diskussionen 

för det skulle vara som att erkänna att barnet ska placeras”. 

 

”… vi gör det ändå för det tänker jag är respektfullt. För vi försöker alltid få lämna 

information om vad en familjehemsplacering är. Frågar om lov, är det okej att jag 

beskriver, frågar vad vet du om vad familjehemsplacering. Och ofta har dom en ganska 

bristfällig kunskap så att bara att vi får förklara vad det innebär. Och i det ingår det att 

säga att vi försöker titta i nätverket, om det redan finns någon i familjen eller i barnets liv 

som kan tänkas vara lämplig. Så det tror jag, det gör nog ingen skillnad, snarare kanske 

att det känns respektfullt att dom får vara med även om det är jobbigt och emot deras vilja 

så kan man vara med och påverka”. 

 

5.3 Barnperspektiv på begreppet anhöriga 

I den tredje kategorin framkommer att socialsekreterarna framförallt kopplar begreppet 

anhöriga till släktingar. De är vidare överens om att det viktigaste är att den anhöriga är 

anhörig till barnet i första hand och att det är viktigt att barnet själv upplever personen som 

anhörig. En av dem beskriver det som att även en moster kan vara främmande för ett barn, 

trots att det är en släkting och trots att mamman anser att det är en anhörig. Sedan kan även 

begreppet anhörig vidgas till kompisar, men detta bör ske med stor försiktighet då 

vänskapsband varierar mer än släktband. En av socialsekreterarna uttrycker att det finns en 

risk att vänner kommer och går på ett annat sätt, men tar också upp exempel där barnet, när 

det blivit äldre, flyttat till sin kompis familj. Även här betonas att det är barnet som väljer 

vem som är anhörig. 

  

”Jag tänker att det är viktiga personer som finns till i kanske vardagen till viss del, men 

som är viktiga för den här personen. Kanske inte behöver ha jätteofta kontakt, men den ska 

vara viktig att vända sig till, som man har förtroende för”. 

  

”För samtidigt vet jag också, känner till, ja barn som har placerats och så har de blivit 

större och så ska familjehemmet flytta och så vill dom inte flytta och så flyttar dom in till 
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sin kompis. Och det är ju också en anhörig egentligen till barnet, de har levt i närheten av 

varandra i många många år och dom ja, det blir också någon form av anhörigplacering 

där barnet själv väljer liksom vem som är anhörig”. 

 

5.4 En naturlig plats med möjliga brister 

Den fjärde kategorin visar att det finns många fördelar, men också nackdelar med 

anhörigplacering. Barnet får en så naturlig plats som möjligt där den bor med personer som 

känner till barnet och dess föräldrar. Ytterligare en vinst är, enligt socialsekreterarna, att 

kontakten med släkten inte behöver arrangeras på något vis utan kan ske mer naturligt. 

Socialsekreterarna tillägger dock att om ett barn exempelvis är placerad inom moderns 

nätverk måste kontakten med den andra delen av släkten också fungera. Detta följs upp 

under hela placeringen och om inte familjehemmet och de övriga anhöriga kan sköta det på 

ett sätt som blir bra för barnet är det upp till socialtjänsten att reglera umgänget och se till 

att det blir av.   

 

Att som barn bli placerad hos anhöriga kan också innebära stora konflikter mellan anhöriga 

och vissa brister för barnet. Samma utredning görs både för traditionella familjehem och 

anhörigfamiljehem, vissa saker går att tumma på, andra inte. Exempelvis är ålder hos 

familjehemsföräldrarna något som man tittar på, särskilt när det gäller yngre barn. En 

socialsekreterare uttrycker att man inte vill att familjehemsföräldrarna ska vara för gamla. 

Denne säger vidare att ett såndant kriterie finns möjlighet att tumma på vid 

anhörigplacering om fördelarna med placeringen överväger nackdelen. 

 

En av socialsekreterarna tar även upp problematiken kring att många av de barn som 

placeras har farit väldigt illa och därför är i behov av extremt mycket stöd. Denne säger att 

när man placerar ett barn vill man ge barnet den absolut bästa vården. Socialsekreteraren 

menar vidare att det då kan finnas en risk att anhöriga inte har den kunskap som krävs för 

att stötta barnet på det sättet även om de gör sitt bästa. Samma socialsekreterare säger att 

man då försöker ge både familjehemmet och barnet det stödet som behövs utanför hemmet. 

Även här betonas vikten av att väga fördelar mot eventuella nackdelar.   

 

”Det som är vinsten är ju det att om man tänker att en placering på nåt vis kan upplevas 

som stigmatiserade eller lite utpekande att man är placerad. Nån som bor hos mormor 

eller farmor tänker inte nödvändigtvis andra barn på som placerad…”. 

 

”Det är ju att det finns en naturlig kännedom om både föräldern, bakgrund, barnet har lätt 

att, har en nära och god kontakt med släktingar, en naturlig kontakt med dom som inte 

behöver ordnas på annat sätt. Ja men både för barnets egen identitet att veta hur släkten 

ser ut, hur familjen ser ut och i vissa fall kan det ju även underlätta kontakt med föräldrar, 

umgänge, att det blir mindre uppslitande för barnen också, att det är redan en känd miljö, 

en känd person”. 

 

”… ska man placera ett barn så vill man verkligen att dom ska få all den stöd och hjälp 

dom kan få och man vet att dom kommer att få en naturlig plats men dom kommer inte att 

få den hjälp dom behöver”. 

 

5.5 Varierande nätverk 

Den femte kategorin visar att det i många fall inte finns så många anhöriga till ett barn som 

ska placeras. En av socialsekreterarna uppger att det begränsade nätverket kan vara en av 

orsakerna till att problem blir stora. En av socialsekreterarna berättar att socialtjänsten 
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många gånger träffar ensamstående mammor och att detta med faderns delaktighet kan 

vara en av anledningarna till att barn oftast placeras inom moderns nätverk. Det 

framkommer vidare att bristande omsorg och placering i familjehem i vissa fall går i 

generationer och att det händer att barn placeras i sin förälders gamla familjehem. 

 

”Alltså när man kommer så långt som till en placering då har ju, då bör ju dom 

anhöriga... då har ju den här familjen uttömt sina resurser på nåt vis. För att det är ju 

många fall där faktiskt anhöriga gör ju ett stort jobb kring barn, så pass mycket att det 

ändå håller det på nåt vis inom en rimlig nivå och när man kommer så långt som till en 

placering då, då har dom anhöriga, då har alla gjort det dom har kunnat utefter förmåga 

och det finns liksom inte mer att hämta där, så tänker jag...” 

 

”… när man läser lagen så tänker man liksom, många tänker på sin egen familj där det 

kanske finns många anhöriga. Men min erfarenhet är ju att det finns ju inte det. Om barnet 

anhörigplaceras så är det oftast hos den enda anhöriga den har, det finns inte så många 

andra, vanligtvis”. 

 

”Jag skulle säga att man ganska snart kan känna om det finns nån i nätverket eller inte. 

Nu tänker jag på några placeringar som vi har haft där man kan se flera generationer bak 

i tiden att det har varit rörigt och det har funnits bristande omsorg. För det går oftast i 

generationer så är det så att föräldern på nått sett har upplevt bristande omsorg så finns 

det även i andra generationer… Det kan också hända att det är någon tidigare, om dom 

själva har bott i familjehem. Det är inte ovanligt att dom säger att dom vill att deras barn 

ska bo i det familjehemmet. Det har också hänt vid flera tillfällen, att man har ringt dom 

och att det även har blivit placering där”.  

 

5.6 Barnets bästa och BBIC 

Den sjätte kategorin visar att socialsekreterarna är mycket medvetna om att deras uppdrag 

är att sätta barnet i fokus även om man kan problematisera kring begreppet vad som är 

barnets bästa. En av dem menar att trots att man som professionell med lång erfarenhet är 

det svårt att säga att man alltid vet barnets bästa, som socialsekreterare måste man vara 

ödmjuk också.  

 

En av socialsekreterarna beskriver delar av vad de tar hänsyn till som är specifikt för yngre 

barn. Riktigt små barn går ju inte att tillfråga utan då beskriver socialsekreteraren att man 

ser till generella behov, vilka behov har små barn och vad är anledningen till placeringen. 

Socialsekreterarna ska även se till det som är specifikt med just detta barn och se mer 

långsiktigt, löper barnet större risk att drabbas av något ärftligt, exempelvis psykisk 

sjukdom som behöver beaktas. Socialsekreterarna uppger att frågan om avstånd mellan 

barn och biologiska föräldrar kan se lite olika ut, men att det alltid ska vara barnets behov 

som styr. Ibland kan avstånd vara en fördel, men oftast är det bättre om avståndet är 

relativt kort. Båda socialsekreterarna uppger att det många gånger är bättre för små barn att 

ha kortare umgängen mer ofta istället för långa umgängen färre gånger. Detta förklarar 

socialsekreterarna med att föräldrar till barn som placeras ofta har en begränsad förmåga 

till omsorg och att en helg då kan bli väldigt lång. Åsikterna kring arbetssättet BBIC går 

isär, men barnhandläggarna är överens om att det är tydligt.  

 

”Och det är det som är det roliga, att se till barnet och jag tycker att det oftast funkar 

ganska bra och när man kan lyfta det utifrån det och man hela tiden har med sig det så är 

det lättare att resonera. Även om folk är irriterade, arga, och så länge vi har bra argument 
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kan på nåt sätt beskriva varför vi tar våra beslut som kanske ibland är obekväma så tycker 

jag att det funkar bra. Det är inte alltid enkelt att veta vad som är barnets bästa, men det 

är vårat uppdrag och vi måste hela tiden försöka komma fram till det”.  

 

”Om barnet har behov av en nära kontakt med föräldrarna, som behöver vara ganska ofta 

så kan det vara det som avgör att det inte blir dom. Tänker man att det här ska vara en 

lång placering, att det är viktigt för barnet med stabilitet, att det är det som är det viktiga 

så då fokuserar man hellre på det och då kan avståndet kanske vara snarare bra. Så det 

beror helt på barnets behov vad man har kommit fram till i utredningen”. 

 

”Jag tror inte egentligen att det är BBIC som har lyft fram barnet så mycket för jag tänker 

att det finns många andra lagstiftningar som har gjorts som har stärkt också. Det låg ju 

lite i tiden, det låg i linje, många andra lagändringar som gjordes som stärkte barnet på 

nåt vis så att jag tänker, jag tycker också litegrann att BBIC har fått onödigt mycket ros för 

att sätta barnet i fokus, för jag tror att det låg i tiden, det är inte bara det som har gjort 

det”. 

 

5.7 Värna friska relationer  
I den sjunde och sista kategorin framkommer att socialsekreterarna försöker värna om de 

goda relationer som redan finns. En av socialsekreterarna tar upp att det finns många 

familjer som är i konflikt med varandra och att det finns en risk att förstöra fungerande 

relationer i och med att familjehemmet kan komma att ställas inför situationer de inte hade 

kunnat förutspå innan. Detta är dock något som socialsekreterarna pratar med 

familjehemmet om och informerar i förebyggande syfte så gott det går. En av 

socialsekreterarna beskriver att anhörigplacering inte är lämpligt i alla typer av ärenden 

även om det inte går att säga generellt när det passar eller inte. En av de stora svårigheterna 

kan vara att den anhöriga i familjehemmet måste ta obekväma beslut som påverkar 

relationen till den biologiska föräldern. En av socialsekreterarna beskriver att det finns 

exempel där anhörigplaceringar har splittrat hela familjen och att detta inte är en rolig 

situation att utsätta ett barn för då det finns en risk att barnet tar på sig skulden för detta.  

 

En socialsekreterare nämner också att det finns anhöriga som har väldigt goda 

förutsättningar och mycket resurser för att kunna ta hand om ett barn. Men att det finns 

exempel där anhöriga väljer att vara just anhöriga istället för att bli den nya vårdaren. 

Anledningen till detta kan, enligt socialsekreteraren, vara att det finns en farhåga att det i 

och med en placering kan bli svårt att hålla ett bra avstånd till den biologiska föräldern. 

 

”Min inställning är att det absolut ska tas i beaktning. Men jag tänker att man inte får 

stirra sig blind på det. Att det är lätt, tror jag, att man kanske tänker att det är bättre på 

många sätt. Men det är verkligen viktigt att tänka igenom för- och nackdelar för jag 

känner mig inte övertygad om att man ska välja det före annat för att det enbart är en 

anhörig. Utan att jag tänker att man även kan hjälpa barnet till en bra identitet, ha en bra 

kontakt med sin släkt utan att det är en placering hos dom”.  

 

”Det jag tycker att vi lyfter in som föräldrarna sällan har tänkt på det är det här etiska 

dilemmat som kan bli att den här anhöriga kan bli den som ska bromsa föräldern om det 

ska tas beslut som kanske föräldern inte tycker blir så bra. Det är snarare såna frågor än 

praktiska... Att deras relation som redan finns kan kanske bli naggad i kanten på grund av 

att man måste ta obekväma beslut”. 
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6. Analys 

I denna studie visade det sig tydligt att socialsekreterarna påverkas av det 

utvecklingsekologiska systemtänkandet i allmänhet och arbetssättet BBIC i synnerhet. 

Arbetsmetoden BBIC som används i många kommuner, däribland Skellefteå, är en 

praktisk modell som är rotad i utvecklingsekologin och de har således många 

beröringspunkter. Socialsekreterarnas arbete går ut på att i alla lägen se till barnets bästa 

och samtidigt kan problem som bristande nätverk finnas som en påminnelse om att det 

finns något som kallas det sociala arvet. I följande analysavsnitt har forskaren försökt 

sammanföra samtliga sju kategorier till ett tema kring när och hur ett systemtänkande kring 

barns nätverk är viktigt.  

 

I kategorin Den första frågan beskriver socialsekreterarna att det här med att utforka 

nätverket är det första man gör när ett barn ska placeras. Socialsekreterarna är väldigt 

medvetna om detta och de verkar se det som en självklar del i sitt arbete, att kolla hur det 

ser ut med anhöriga till barnet. Att utforska miljön kring ett barn kan ses som en del av det 

utvecklingsekologiska tänket, att se barnets och dess omgivning i olika nivåer. Och på 

nivån närmast barnet, mikroniovån återfinns just delar som interaktionen mellan barnet och 

familjen. För att göra detta på ett tydligt sätt och så att det blir så lika som möjligt för alla 

barn används arbetssättet BBIC. Detta arbetsverktyg gör att samma rubriker tas med i varje 

fall och vad gäller frågan om anhöriga finns en specifik rubrik som heter familjenätverket. 

I Linderots (2006) studie framkom att vid en fjärdedel av fallen diskuterades 

släktingplaceringen fram mellan socialtjänst och familj, men det var svårt att avgöra om 

det främst var föräldern eller socialtjänsten som tog upp ämnet inledningsvis. Där kan man, 

förhoppningsvis, se det som att arbetet har utvecklats under dessa sju år som gått. För 

åtminstone i Skellefteå verkar socialsekreterarna se det som sin uppgift, och ingen annans, 

att föra frågan om möjliga anhöriga på tal och sedan ha en dialog med föräldrarna för att se 

om det finns någon lämplig anhörig.  

 

I en svensk studie från förra året framkommer att barn som placeras inom sitt nätverk har 

det starkaste sociala banden till sin fosterfamilj samtidigt som de traditionellt placerade har 

det svagaste (Hedin, 2012). Aktuell forskning visar vidare att barn som placeras inom 

släkten har mindre riskbeteenden när det gäller rökning, missbruk och kriminalitet 

(Egelund, Bøcker Jakobsen & Steen, 2010). I kategorin En naturlig plats med möjliga 

brister beskriver socialsekreterarna fördelar och nackdelar med anhörigplacering. 

Fördelarna som de tar upp handlar om att det finns en naturlig kännedom mellan barnet 

och den anhörige vilket kan göra placeringen mindre uppslitande då både personen och 

miljön är känd för barnet sedan innan. De beskriver även att kontakten med övrig släkt 

många gånger kan underlättas samtidigt som det kan vara mindre stigmatiserande för 

barnet att bo hos exempelvis mormor än att vara placerad traditionellt.  

 

I kategorin Barnperspektiv på begreppet anhöriga är socialsekreterarna eniga om att en av 

de viktigaste delarna vid en anhörigplacering är att den anhöriga är anhörig till barnet i 

första hand. Detta kan kopplas till FN:s artikel om barnets bästa, att barnets behov och 

intressen alltid ska komma i främsta rummet. I en norsk studie från 2011 framkommer att 

placerade barn över tid förhåller sig till stora och oklara familjesystem. I barnens 

berättelser om händelser och relationer beskrivs enligt forskarna invecklade 

familjekonstellationer (Thörnblad & Holtan, 2011). Därför kan det ses som viktigt att 

socialsekreterare utreder barnets syn på vilka som är anhöriga och inte enbart ser till 

släktförhållanden och det föräldrarna säger. En av socialsekreterarna sätter ord på detta 
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genom att konstatera att även exempelvis en moster kan vara främmande för ett barn även 

om det är en nära anhörig till mamman. 

  

I kategorin Det svåra nätverket berättar socialsekreterarna om faktorer som kan försvåra 

deras arbete. Exempelvis kan det handla om att föräldrarna saknar insikt om sin bristande 

omsorgsförmåga. Andersson (2012) skriver att det är viktigt att komma ihåg att barn kan 

fara illa av allvarliga omsorgsbrister även om föräldern/föräldrarna älskar sitt barn och att 

detta inte ska förväxlas. Trots denna försvårande omständighet anser socialsekreterarana 

att det är viktigt att samarbetet med föräldrarna fungerar så gott det går. Om föräldrarna 

inte kan eller vill ge förslag på möjliga anhöriga finns åtminstone en strävan att förklara 

och informera om situationen på ett bra sätt. Även om det i vissa fall kan bli aktuellt att 

omhänderta barn med tvång via LVU kan denna strävan tolkas som ett sätt för 

socialsekreterarna att försöka upprätthålla en bra kontakt med föräldrarna eftersom det är 

för barnets bästa. 

 

Åter till kategorin En naturlig plats med möjliga brister, men nu till nackdelarna med 

anhörigplacering. För socialsekreterarna belyser hur deras arbete många gånger går ut på 

att väga fördelarna med anhörigplacering mot nackdelarna för att ha ett välgrundat beslut. I 

en svensk studie beskrivs hur barns tidigare erfarenheter har betydelse för hur de anpassar 

sig i en familj. Barn som har upplevt problematiska föräldrarelationer och traumatiska 

händelser kan ha känslomässiga störningar som gör att de blir väldigt 

uppmärksamhetskrävande vilket kan medföra svårigheter i relationen mellan barn och 

fosterföräldrar (Höjer, 2001). En av socialsekreterarna beskriver just detta, att många barn 

som placeras har farit väldigt illa och behöver extremt mycket stöd. För att komma fram 

till vilka behov ett barn har utreds barnet med hjälp av arbetsmetoden BBIC. BBIC 

innefattar tre delar; barnets behov, föräldrarnas förmåga samt faktorer i familj och miljö. 

Detta kopplas sedan till barnets sju behovsområden; hälsa, utbildning, känslo- och 

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

förmåga att klara sig själv (Dahlberg & Forssell, 2006). Socialsekreteraren återkommer 

sedan till att man alltid vill att barn som placeras ska få den absolut bästa vården och 

stödet. Det som kan tolkas som problematiskt blir då socialsekreterarens arbete att väga 

fördelar mot nackdelar. Hos en anhörig finns en naturlig plats och många fördelar som 

beskrivíts tidigare. Samtidigt kan det finnas faktorer som gör att det extra svårt för den 

anhöriga att ta obekväma beslut och att ge barnet exakt den stöttning som behövs. I 

kategorin Värna friska relationer beskriver socialsekreterarna just hur obekväma beslut 

kring barnet kan göra att relationen mellan anhöriga och biologiska föräldrar kan påverka 

relationen negativt. Detta kan tolkas som en rädsla från socialsekreterarnas sida att förstöra 

relationer som redan finns, särskilt om barnets nätverk i grunden är litet. 

 

Även om socialsekreterarna anser att det är självklart och viktigt att undersöka barnets 

nätverk innan en placering är det inte alltid en rättfram process. Å ena sidan försöker de ta 

ett barnperspektiv genom att identifiera viktiga personer i barnets nätverk. Å andra sidan är 

nätverket inte alltid lika omfattande eller självklart som man kan föreställa sig. Familjer 

som blir aktuella hos socialtjänsten har många gånger en problematisk livssituation och 

majoriteten av föräldrarna till barn som blir placerade är marginaliserade på något sätt 

(Höjer, 2012a). I kategorin Varierande nätverk beskriver socialsekreterarna hur det många 

gånger finns väldigt få anhöriga till ett barn och att detta kan vara en avgörande faktor till 

att problemen blivit så stora i familjen. I teorin om det sociala arvet finns ett fjärde led som 

benämnts hematmosfären och där återfinns relationen till släkt och vänner. Detta beskrivs i 

teorin som en av anledningarna till att barn får en missgynnande ställning. Där kan man 
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koppla ihop barnets bristande nätverk med hur föräldern har haft det i sin uppväxt och se 

att det finns en risk att det går i generationer. En av socialsekreterarna tar även upp att det 

finns fall där föräldrarna vill att barnet ska placeras i det familjehem som föräldern själv 

varit placerad i vilket kan tolkas som att det finns en lång problematik som leder fram till 

placering och att detta riskerar att upprepas i flera led. I teorin om det sociala arvet 

återfinns också delar om vuxenrollen där frågor kring försörjning och ekonomi ses som ett 

utvecklingsled. Ehrle och Geens (2002) studie visar också att barn som är placerade inom 

släkten oftare möter större svårigheter än barn placerade utanför sin släkt. Bland annat är 

det betydligt vanligare att de släktingplacerade barnen lever i familjer med inkomster under 

fattigdomsgränsen och med vårdgivare som saknar arbete. Enligt forskarna kan detta vara 

positivt om vårdgivaren har mer tid att spendera med barnet, men det negativa är om 

bristen på sysselsättning leder till fattigdom och att vårdgivarens känsla av välbefinnande 

minskas. 

I kategorin Barnets bästa och BBIC beskriver socialsekreterarna hur de ser på sitt upprag 

och hur man arbetar för att se barnets behov för att göra bra överväganden. Eekelaar (1994) 

menar att det i huvudsak finns två delar som bör kombineras för att avgöra vad som är 

barnets bästa. Det beskriver han som ett objektivt perspektiv där socialsekreteraren tar 

hänsyn till det man vet om barn genom forskning och erfarenhet. Det andra perspektivet 

ska vara subjektivt och det uppnås genom att höra barn själva och bygga in deras 

synpunkter i beslutsfattandet. Socialsekreterarna i denna studie beskriver just detta hur man 

ser på barns generella behov, men även arbetar för att ta reda på vad som är specifikt för 

det aktuella barnet. Det kan då handla om vad som kan tänkas behövas beaktas långsiktigt, 

exempelvis ärftliga sjukdomar. 

 

Detta resonemang återfinns även i Bäckströms (2006) studie av släktplaceringar i Malmö. 

Där drog han slutsatsen att en optimal siuation för ett barn kan uppnås genom 

socialtjänstens generella kunskap om barn, lagstiftningen och släktens oro för barnet i 

kombination med deras kunskap om det specifika barnet och dess behov. Vidare i Höjers 

(2001) studie visar resultatet att fosterföräldrar upplever att det är många faktorer som 

påverkar deras möjlighet att vara goda fosterföräldrar. Bland annat handlar det om att de 

inte har den fulla bestämmanderätten då både fosteföräldrar, biologiska föräldrar, 

socialtjänst och rättsinstanser ska samarbeta kring barnet, något som kan inverka på 

vardagen. Detta kan slutligen tolkas som att det är socialsekreterarens uppgift att med ett 

utvecklingsekologiskt synsätt, genom arbetsmetoden BBIC, sammanlänka samtliga system 

som omger barnet och se till att ett så gott samarbete som möjligt förs för att det ska bli 

bäst för barnet. 

 

7. Diskussion 
I denna avslutande del diskuterar forskaren sitt arbete, problem, förbättringsmöjligheter 

och idéer till kommande studier. Inledningsvis diskuteras kring hur forskaren kopplar 

resultat och tidigare forskning till två av teorierna. Sedan har forskaren kommit fram till 

fyra diskussionsrubriker som handlar dels om hur socialsekreterarnas arbete ser ut, men 

också om hur forskaren tror att kommunens arbete kan bli bättre. Forskaren har även 

utvecklat det inledande resonemanget kring varför forskning kring anhörigplaceringar är 

viktigt inom socialt arbete. 

 

Enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori omges och påverkas barn av flera olika 

faktorer i sin omgivning. Det är i det samspelet och interaktionen mellan barnets 

omgivningar som utveckling sker (Andersson, 2002). På mikronivån finns förutom barnet 
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själv dess familj och exempelvis förskolan. Som tidigare nämnt blir ynge barn oftast 

aktuella hos socialtjänsten genom anmälningar. Vem som anmäler varierar, men jag tänker 

att det ofta handlar om att kontakten på mesonivån, alltså mellan barnets närmiljöer, inte 

fungerar och att det leder till att någon reagerar. På extonivån återfinns interaktionen 

mellan exempelvis kommunen och dess politik. Där tänker jag att barnen i Skellefteå 

kommun har det bra på så sätt att de har en egen socialeskreterare, medan familjehemmet 

har en annan som arbetar vid familjehemsgruppen. På makronivån finns samhällets normer 

och där tänker jag främst på den lagstiftning som finns. Att det är bra att det finns en 

paragraf som tydligt säger att anhörigplacering ska övervägas, även om det inte är lika lätt i 

verkligheten, med bristande nätverk och liknande. Även om socialsekreterarna i denna 

studie tycker att det fungerar bra och det kan tyckas orimligt att ha riktlinjer för allt så tror 

jag att det är nyttigt att diskutera frågor som denna med jämna mellanrum. 

 

I teorin om det sociala arvet ryms begrepp som missgynnande ställning som barn, 

föräldrarnas vuxenroll, deras föräldraroll och barnets hematmosfär. Förutom yttre delar så 

som arbete och ekonomi handlar den missgynande ställningen om det som händer inom 

familjen, kontakten mellan föräldrar och barn. Missbruk och skilsmässa är även dem 

nämnda som delar i en missgynnande ställning (Jonsson, 1969). En av socialsekreterarna 

nämner att de möter många ensamstående mammor och att det kan vara därför som 

forskning visar att det är vanligare att barn placeras hos moderns släkt än faderns. Med 

kommande resonemang menar jag inte att det är vanligare att ensamstående mammors barn 

placeras för det vet jag ingenting om. Men att föräldrar, både mammor och pappor, är 

ensamstående gör ju att nätverket kring barnet minskar. Särskilt om det finns konflikter i 

släkten, som socialsekreterarna nämner, blir nätverket mindre. För är det en fungerande 

skilsmässa är det ju mer rimligt att barnet får ett större nätverk; med extravuxna och 

syskon. Socialsekreterarna uttrycker vidare, i enlighet med Andersson (2012), att när det 

gäller yngre barn som placeras handlar det oftast om att föräldrarnas omsorgsförmåga 

brister. Och när det gäller hematmosfären som handlar om relationer med släkt och nätverk 

är det tydligt att ett litet nätverk är en riskfaktor. Socialsekreterarna uttrycker att om det 

blir en anhörigplacering så är det oftast hos den enda anhöriga som finns. Slutligen säger 

en av socialsekreterarna att om föräldern har upplevt bristande omsorg finns en risk att det 

går i generationer. Socialsekreteraren berättar att det inte är ovanligt att föräldrar uttrycker 

att de vill att deras barn ska bo i det familjehem där de själv bott. Detta tolkar jag som ett 

bra betyg för kommunens familjehem, på ett sätt. För på något sätt har ju detta familjehem 

känts som en bra familj där föräldern kan tänka sig att barnet kan bo. På ett annat sätt är det 

sorgligt att scenariot behöver upprepa sig och att föräldern trots placering inte har de 

verktyg som krävs för att själv klara av föräldrarollen.      

7.1 Att alltid våga ta diskussionen och försöka samarbeta med föräldrar 

När samhället griper in och omhändertar barn ska det göras utifrån barnets bästa. 

Placeringen görs för att skydda barnet och undvika de risksituationer som finns i det egna 

hemmet. Men varje barn som placeras utsetts för nya situationer och nya risker, detta är 

något socialtjänsten sällan pratar med barn och föräldrar om (Bäckström, 2006). Just 

samarbetet med föräldrarna anser jag vara en av de stora och viktiga delarna som 

socialsekreterarna belyser. Vad gäller övervägandet om anhörigplacering och utredandet av 

familjenätverket är detta samarbete av stor vikt. Även om föräldern inte har något förslag 

och även om nätverkt är litet är det viktigt att föräldern vet om att det finns möjlighet att 

utreda anhöriga för att se om barnet kan bo hos dem. Förutom att detta övervägande står i 

lagen tolkar jag det som att socialsekreterarnas strävan i alla ärenden är att ha ett så gott 

samarbete som möjligt med föräldrarna. Även om det blir ett LVU för att föräldrarna 
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vägrar placering kan inte socialsekreteraren köra sitt eget race med generell kunkap och 

erfarenhet. Jag tror att det många gånger kan ta tid att upprätta ett gott samarbete, men att 

det är viktigt eftersom både föräldrarna och socialsekreteraren vill barnets bästa, även om  

de kanske har olika åsikter om vad som är barnets bästa.  

 

7.2 Att vara kritisk utan att låta rädslan styra och ha ett långsiktigt perspektiv 

I mina intervjuer pratar socialsekreterarna ofta om att det alltid ska vara barnets behov som 

styr. Ett problem som benämns flera gånger när det gäller anhörigplaceringar är de 

intressekonflikter och lojalitetskonflikter som kan uppstå. Socialsekreterarna beskriver hur 

relationer kan bli naggade i kanten och att det finns exempel där familjer splittrats.  Jag tror 

att det är jätteviktigt att socialsekreterare är kritiska och inte blundar för de problem som 

kan finnas och uppdagas i och med anhörigplaceringar. Samtidigt menar jag att det gäller 

att vid varje enskilt fall inte påverkas av alla de farhågor som kan finnas. Denna 

öppensinnighet kan sättas i kontrast med att ha det långsiktiga perspektivet och detta kan 

bli emotsägelsefullt. Rent generellt anser jag att forskningen kring anhörigplaceringar är 

emotsägelsefull. Dels visar den på att barn som placerats hos anhöriga mår bättre och har 

mindre riskbeteenden (Egelund, Bøcker Jakobsen & Steen, 2006). Dels visar forskning att 

barn placerade inom släkten oftare möter större svårigheter än barn placerade utanför sin 

släkt (Ehrle & Geen, 2002). Sammanfattningsvis tänker jag att i det långsiktiga 

perspektivet handlar det inte bara om att se till vad som är bäst just nu, utan vad som blir 

bäst senare livet. Hur blir det om den biologiska föräldern tillfrisknar från exempelvis 

missbruk? Hur blir det om barnet mister både relationen till föräldrarna och släkten?   

 

7.3 Informell placering, ett mörkertal att belysa 

Min erfarenhet är att de flesta barn vill vara som alla andra, som barn vill man inte sticka 

ut. En av socialsekreterarna nämner just detta, att familjehemsplacering kan upplevas 

stigmatiserande och utpekande, men att andra barn inte alltid tänker att ett barn som bor 

hos mormor eller farmor är placerad. Internationell forskning visar att det finns barn som 

bor inom sitt nätverk utan att det är känt av det offentliga barnskyddet (Ehrle & Geen, 

2002). Även Spence (2004) som forskat i Australien tar upp att mörkertalet av 

släktingplaceringar är stort. En av socialsekreterarna beskriver att det finns många anhöriga 

som gör ett stort jobb kring barn, så pass mycket att det håller barnets situation inom en 

rimlig nivå. Detta tänker jag är positivt till en viss gräns, men samtidigt finns en fara att 

barnets situation aldrig blir känt för socialtjänsten. Jag tror att detta med att barn bor, mer 

eller mindre permanent, hos anhöriga förekommer även i Skellefteå. Och på något sätt tror 

jag att denna fråga bör belysas så att kommunen får en uppfattning om hur många det kan 

handla om. Hur detta ska göras har jag ingen bra idé kring, mer än att det är alla vuxnas 

ansvar att uppmärksamma barn och deras situation. Givetvis behöver inte barn fara illa av 

att bo hos anhöriga, det jag menar är att då får inte heller den biologiska föräldern, det 

informella familjehemmet eller barnet i fråga någon hjälp och stöttning av kommunen, 

något som jag anser är viktigt i längden.   

 

7.4 Det sociala arvet, samhällets ansvar 

I denna studie framkommer, både i tidigare forskning, teorier och resultat delar som pekar 

på att barn som växer upp i problematiska livssituationer ofta har föräldrar som har haft en 

liknande uppväxt. En socialsekreterare uttrycker att om en förälder upplevt bristande 

omsorg finns risken att det går i generationer. Forskning visar vidare att personer som tar 

hand om anhörigas barn är betydligt mer missgynnade än jämförelsegruppen med 

traditionella familjehemsföräldrar (Farmer, 2009). Där tänker jag att det finns en stor risk 

att även släktingar till barn som blir placerade har det jobbigt på ett eller annat sätt. I 
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forskning beskrivs exempelvis ekonomiska svårigheter, dålig hälsa, låg utbildning och 

trångboddhet (Farmer, 2009). I socialsekreterarnas berättelser framkommer att 

socialtjänsten många gånger träffar ensamstående mammor och att faderns obefinliga 

delaktighet kan vara en av anledningarna till att forskning, som Thörnblad och Holtan 

(2011), visar att barn främst placeras på moderns sida. Att ”ta kontroll” över det sociala 

arvet är ingenting som är enkelt. Samtidigt kan jag se så många saker som kan bli bättre på 

flera olika nivåer i samhället. För att koppla till den utvecklingsekologiska teorin tänker jag 

främst på makronivån, det samhällsövergripande, med lagar och liknande. Strukturella 

förändringar med utbildning, bidrag, anställningsfrågor, lön och så vidare. Där tänker jag 

också vidare att kommuner har ett stort ansvar att arbeta med förebyggande arbete på en 

nivå närmare samhällsmedborgarna. Exempelvis tror jag att många barn, men framförallt 

unga vuxna skulle må bra att få veta av och diskutera kring teorin om det sociala arvet. 

Min erfarenhet är att det ofta går bra för barn upp till en viss ålder, men att barnen när de 

förstår mer kan börja fundera och känna en rädsla att gå samma väg som sina föräldrar. 

Samtidigt som agerandet liknar föräldrarnas och en ond cirkel går i generation efter 

generation. Att tidigt arbeta med detta, innan dessa unga vuxna skaffar egna barn och 

upprepar historien tror jag skulle kunna hjälpa en del familjer.  

 

7.5 Vidga perspektivet på vilka som ingår i begreppet anhöriga 

Jag anser att anhörigplaceringar är ett viktigt ämne att forska på eftersom Socialstyrelsens 

statistik visar att familjehem är den vanligaste placeringsformen. Samtidigt visar forskning 

att det är brist på familjehem i många kommuner (Höjer, 2012b). I Bäckströms (2006) 

studie skriver han att många placeringar och liten budget gjorde att antalet släkt- och 

nätverksplaceringar ökade. Det kan givetvis vara problematiskt att antalet 

anhörigplaceringar ökade, om det var så att man placerade barn hos anhöriga för att det var 

enklare och kostade mindre. Samtidigt tolkar jag hans artikel som att man tittade ännu 

nogrannare i nätverket för att hitta peroner som redan finns i barnets närhet och kan ta hand 

om det. Där tänker jag att kommunerna har ett stort arbete att göra. Eftersom att bristen på 

familjehem är utbrett måste det vara av största vikt att identifiera det nätverk som finns 

runt barnet. Och kanske behöver man vara än mer öppen kring vad som är anhöriga och 

andra närstående. Det skulle exempelvis vara intressant att veta vad föräldrar och barn 

anser vara anhöriga, som socialsekreterarna nämner kan det ju vara förälderns tidigare 

familjehem och kanske kompisars föräldrar. Jag tänker nämligen att anhöriga kan vara 

betydligt många fler än släktingarna och jag tror att för att det ska bli fler familjehem krävs 

att begreppen diskuteras. Thörnblad och Holtan (2011) skriver att vid anhörigplaceringar 

har familjehemsföräldrarna valt att sköta omsorgen för ett specifikt barn. Och jag 

misstänker att många fler kan tänka sig att bli familjehem åt ett barn som man känner till 

än till någon helt okänd, jag tror inte heller att det är nödvändigt med blodsband alla 

gånger. Samtidigt så tänker jag att det kan vara lättare för en person som är anhörig utan att 

vara släkt att hålla det avstånd som kan krävas till den biologiska föräldern. Då alla 

familjehem, oavsett relation till barnet, utreds och övervägs likadant bör det inte heller vara 

något problem att säkerställa att familjehemmet är lämpligt och att barnets behov blir 

tillgodosedda. 

Sammanfattningsvis menar jag att socialsekreterare måste ta hänsyn till lagen och 

överväga om ett barn som behöver placeras utanför sitt hem kan placeras hos anhöriga. 

Genom att använda den utvecklingsekologiska teorin och arbetsmetoden BBIC kartläggs 

barnets nätverk. Vidare måste socialsekreterarna använda sina yrkeskunskaper och 

handlingsfrihet för att utvärdera om anhörigplacering är barnets bästa. Det innebär en 

utvärdering, i varje enskilt fall, om barnet kommer att få det bäst hos anhöriga eller i ett 
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traditionellt familjehem. Även om det finns en del forskning som tyder på att 

anhörigplaceringar är bättre än traditionella placeringar är dessa bevis långt ifrån entydiga 

och socialsekreterare måste fortsätta se till helheten, utreda och skaffa sig den kunskap som 

krävs för att väga fördelar mot nackdelar. I slutändan ska detta leda fram till ett beslut om 

vad som blir bäst för barnet. 
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Bilaga 1 

Hej! 
 

Jag heter Madelene Davidsson Karlsson och går termin sex på socionomprogrammet, 

Umeå universitet. Jag håller nu på att skriva min C-uppsats som kommer att handla om 

anhörigplaceringar. 

 

Uppsatsen kommer att bygga på intervjuer med tre socialsekreterare (barn 0-12 år) inom 

Skellefteå kommun. Intervjupersonerna bör ha arbetat inom området ett antal år för att ha 

kommit i kontakt med anhörigplaceringar och dess för- och nackdelar. Deltagandet är 

frivilligt, men DU har blivit tillfrågad att delta eftersom du besitter viktig kunskap och 

erfarenhet som kommer att vara till nytta i min uppsats. 

 

Intervjuerna kommer att pågå i maximalt en timme. Dessa kommer att spelas in för att jag 

ska kunna transkribera och analysera intervjun. Under den tid materialet bearbetas kommer 

det att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Den som kommer att läsa materialet under 

bearbetning är min handledare Evelyn Khoo. När uppsatsen är färdig kommer den att vara 

tillgänglig via Umeå universitet vilket innebär att den är offentligt material. Inspelningarna 

kommer att förstöras då uppsatsen blivit godkänd.  

 

I den färdiga texten kommer det endast framkomma att det handlar om barnsekreterare vid 

Skellefteå kommun och eventuellt vilket distrikt du arbetar på, inga övriga uppgifter 

kommer att dokumenteras.   

 

Med vänlig hälsning/ Madelene Davidsson Karlsson 

 

Frågor? Kontakta mig på: 

madelene.davidsson@hotmail.se 

0730-260007 

 

 

Uppsatsrubrik: Att placera barn med anhöriga: hur, när och varför. 

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur anhörigplaceringar övervägs och 

på vilket sätt socialsekreterare inom Skellefteå kommun ser till barnets bästa i dessa 

bedömningar. 

 

 Hur anser socialsekreterare att det fungerar att tillämpa lagparagrafen SoL 6:5 

och på vilket sätt övervägs om barnet kan tas emot av anhörig? 

 Vad är det som hjälper och vad hindrar att det blir beslutat om anhörigplacering? 

 Hur arbetar socialsekreterare för att se till barnets bästa?  
 

 

Dessa dagar kan jag genomföra intervjuerna vilken tid som helst:  

Oktober: 23, 24, 28, 29, 30 och 31.  

November: 8, 11, 12 och 13. 

OBS. Jag ser helst att intervjuerna görs senast vecka 46. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

(Studiens frågeställningar är de markerade överrubrikerna).  
 

Hur anser socialsekreterare att det fungerar att tillämpa lagparagrafen SoL 6:5 och 

på vilket sätt övervägs om barnet kan tas emot av anhörig? 

Vad har du för erfarenheter av anhörigplaceringar? 

Hur anser du att det fungerar att tillämpa denna paragraf? 

Hur ser du på att det inte finns några nationella riktlinjer kring detta? 

Har ni några interna riktlinjer eller arbetssätt? 

Berätta lite om processen att hitta ett lämpligt familjehem. 

Hur arbetar man vidare med ett förslag? 

Vad har du för inställning till anhörigplaceringar? 

Vilken inställning tror du att din arbetsledare har? 

Vems är ansvaret att ta upp frågan; föräldrar/anhöriga eller socialsekreterare? 

Hur ser du på arbetsuppgiften att föreslå familjehem? 

 

Vad är det som hjälper och vad hindrar att det beslutas om anhörigplacering? 

Är anhörigplacering möjlig i alla typer av ärenden? Utveckla. 

Vad finns för positiva/negativa aspekter med anhörigplacering? 

Vilka är människorna som tar emot sina anhörigas barn?  

Hur ser du på anhörigas ansvar för barn som ska placeras? 

 

Hur resonerar du kring vad som är barnets bästa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Kodningsmall 

 

Den första frågan 

Det första man gör 

Tänker 

En första kontakt 

Familjehemsutredning 

Dokumenterat 

Aktanteckning 

Inte som vi har 

Inte diskuterat 

 

Det svåra nätverket 

God uppfattning 

Försvåra 

Saknar insikt 

Förklara 

Respektfullt 

Ingen skillnad 
 

Barnperspektiv på begreppet anhöriga 

Viktiga personer 

Främmande släktingar 

Barnets upplevelse  

Vänner kommer och går 

Kan vara kompisar 

 

En naturlig plats med möjliga brister 

Naturlig kännedom 

Ej stigmatiserande 

Följa upp umgänge 

Inte exakt samma krav 

Barn med stora behov  

Får mycket, men inte allt 

 

Varierande nätverk 

Få anhöriga 

Litet nätverk 

Ensamstående mammor 

Går i generationer 

Förälderns tidigare familjehem 

Uttömda resurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets bästa och BBIC 

Vårt uppdrag 

Generella behov 

Ödmjuk 

Bra överväganden 

Tydligt 

Andra lagändringar 

 

Värna friska relationer 
Värna om relationer 

Väga för- och nackdelar 

Dilemman 

Risken att förstöra 

Skuld  

Hellre vara släkting 

 


