
UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Uppsats 15 hp Termin 6 

Vårterminen 2015  

 

 

 

 

När familjehemssekreterare talar om 

umgänge 

 – en diskursanalys 

When social workers talk about family visitation 
 – a discourse analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:                                                                                                       Författare: 

Evelyn Khoo                                                                                                     Malin Holmér 

                                                        Caroline Öhlund 



 

1 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt 

arbete, uppsats 15 hp 

Termin 6, VT-15 

Författare: Malin Holmér  

& Caroline Öhlund 

Handledare: Evelyn Khoo 

När familjehemssekreterarna 

talar om umgänge – en diskursanalys 

When social workers talk about family visitation 

 – a discourse analysis  

 

 

Sammanfattning  

När barn av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar hamnar de flesta 

inom samhällets vård under heldygnsinsats. Den vanligaste formen av heldygnsinsats är i 

dagsläget vård i familjehem. När barn placeras i familjehem får barnet en egen 

socialsekreterare och familjehemmet får en annan, denne kallas för familjehemssekreterare. 

Familjehemssekreteraren deltar vid överväganden av familjehemsvården och har ett visst 

inflytande i umgängesfrågor. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad 

familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn 

placerade i familjehem enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) utifrån principen om barnets bästa. Genom intervjuer baserade på vinjetter med fem 

familjehemssekreterare och en familjehemsgruppschef verksamma på två olika socialkontor 

ämnade denna studie att finna diskurser om umgänge. Resultaten visar två diskurser rörande 

umgänge: diskursen om umgänge som en självklarhet och diskursen om umgänge utifrån 

barnets behov. Empirin analyserades med stöd av anknytningsteorin och teorin om 

handlingsutrymme.  
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1. Inledning och bakgrund  

 

I Sverige är det en grundprincip att barn i första hand ska växa upp med sina föräldrar 

(Socialstyrelsen, 2013).  Det är både en rättighet och en skyldighet för föräldrarna att ha 

huvudansvaret gällande barnets uppfostran och utveckling (Barnombudsmannen, u.å.). I vissa 

fall kan inte barn bo kvar tillsammans med sina föräldrar och det kan bland annat bero på 

omsorgsbrist från föräldrarna eller barnets egna beteendeproblem. Det blir då socialtjänstens 

ansvar att ta hand om dessa barn och de hamnar då inom samhällets vård under 

heldygnsinsats. Det är socialnämnden som beslutar om vård för barn och unga utanför det 

egna hemmet men det är socialtjänsten och därmed socialsekreterarna som utför arbetet som 

leder fram till detta beslut.  Denna vård kan ges i familjehem, jourhem eller hem för vård eller 

boende (HVB) och detta regleras i sjätte kapitlet i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 

Placering utanför det egna hemmet kan ske enligt SoL, Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Placeringar enligt SoL och LSS sker med vårdnadshavarnas 

samtycke och placeringar enligt LVU kan ske när inget sådant samtycke ges och är således 

tvingade. Enligt Socialstyrelsen (2014) var 1 november 2013 cirka 22 700 barn under 

heldygnsinsats i Sverige. Av alla barn och unga placerade enligt SoL bodde vid mättillfället 

57 procent i familjehem och motsvarande siffra för placerade barn och unga enligt LVU 

uppmättes till 70 procent, vilket innebär att familjehem är den vanligaste heldygnsinsatsen. 

När barn placeras utanför det egna hemmet intar samhället rollen som ”ställföreträdande 

förälder” (Socialstyrelsen, 2013). Om barnet placeras i familjehem intar 

familjehemsföräldrarna den rollen, även om föräldrarna har kvar vårdnaden och socialtjänsten 

har ett fortsatt ansvar för barnet.  

Historiskt sett hade fosterbarnsvården under 1900-talet i Sverige utformats likadant fram till 

början av 1970-talet (Kjellberg, 2006). Under den perioden ansåg man att omhändertagna 

barn skulle hållas separerade från sina föräldrar, de skulle inte utsättas för någon kontakt med 

föräldrarna som gjort dem illa. Ofta placerades barn långt ifrån sina föräldrar och barnets 

föräldrar skulle helst inte veta var barnet bodde. Att ordna någon form av umgänge var inte att 

tänka på. Denna syn på umgänge förändrades emellertid och i samband med det ändrades 

lagstiftningen då Barnavårdlagen ersattes 1982 av SoL och LVU (Larsson, 2015).  Det 

genomfördes även forskning som förändrade uppfattningen om det placerade barnets kontakt 

med sina föräldrar. En sådan betydelsefull forskning som genomfördes mellan åren 1981-

1984 var Barn i kris projektet. De konstaterade att familjehemsplacerade barn inte mår bättre 

av tas ifrån all kontakt med sina biologiska föräldrar (Börjeson & Håkansson, 1990). Vidare 

fann de att umgänget med föräldrarna vanligtvis inte hotade den uppbyggda relationen till 

familjehemsföräldrarna – dessa relationer konkurrerade således inte med varandra. Det antogs 

att barnets kontakt med sina biologiska föräldrar snarare stärkte relationen till 

familjehemsföräldrarna.   

I dagsläget är det socialnämnden som ansvarar för att placerade barn ska ha umgänge med 

sina föräldrar så långt det är möjligt (14 § LVU, 6 kap. 1 § 3 st SoL). Körner (2006) pekar på 
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problematiken med att det inte finns några faktiska riktlinjer för hur umgänget mellan 

placerade barn och deras biologiska föräldrar ska utformas. Däremot menar Körner att 

samhället ansvarar för att ge det stöd som erfordras för att barnet ska kunna ha ett umgänge 

med sina biologiska föräldrar. Detta umgänge ska ske med utgångspunkt i föräldrarnas 

förmågor och försäkra att barnet inte utsätts för en negativ bild av sina biologiska föräldrar. 

Det bör även i detta sammanhang nämnas att i alla beslut som rör umgänge ska barnets bästa 

vara avgörande; det regleras i sjätte kapitlet i föräldrabalken (1949:381). Även FN:s 

konvention för barns rättigheter (vanligtvis benämnd Barnkonventionen) poängterar i artikel 9 

punkt 3 att barn har rätt till ett personligt förhållande till och direkt kontakt med sina föräldrar 

så länge det inte strider mot barnets bästa (Unicef, u.å.). Det är socialsekreteraren som utreder 

hur umgänget, för barn placerade enligt LVU, ska utövas med föräldrar eller andra som har 

vårdnaden om honom eller henne om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med 

vården. Därefter fattar socialnämnden beslut i frågan utefter socialsekreterarens 

rekommendationer (14 § LVU).  

Socialsekreterarna som arbetar med familjehemsplacerade barn har olika roller, dels har 

barnet en socialsekreterare och dels har familjehemmet en socialsekreterare som kallas för 

familjehemssekreterare. Föräldrarna till det placerade barnet kan även de ha en egen 

socialsekreterare och således kan det vara många socialsekreterare inblandade i ett 

barnärende. Det är barnets socialsekreterares uppgift att handla i barnets intresse och det har 

inte som uppgift att handlägga frågor som rör familjehemmets uppdrag (Socialstyrelsen, 

2012a). Vidare är det inte reglerat i lagstiftning om det är familjehemssekreteraren eller 

barnets sekreterare som ska ha kontakten med barnets biologiska föräldrar och ordna 

umgänget. Enligt Socialstyrelsen så är det fördelaktigt att barnets socialsekreterare har 

kontakten med barnets biologiska föräldrar. Vidare varierar det därmed vilken 

socialsekreterare som har störst inflytande i umgängets utformning i olika kommuner, i vissa 

fall är det barnets socialsekreterare i andra fall familjehemssekreteraren. I de kommuner som 

undersöks i denna uppsats är det barnets socialsekreterare som har detta inflytande, vilket 

innebär att familjehemssekreterarna som medverkat i denna studie till viss del har ett 

inflytande över umgänget och samråder med barnets socialsekreterare vid överväganden av 

vården. Detta gör att deras åsikt om hur umgänget ska utformas har betydelse. Att denna 

studie lyfter fram familjehemssekreterares tankar om umgängets utformning härleds till att 

deras åsikter kan komma i skymundan av barnets socialsekreterares uppfattning. Därmed är 

det av stor vikt att belysa familjehemssekreterares bedömningar av umgänge då dessa 

bedömningar har stor betydelse i det praktiska sociala arbetet med familjehemsplacerade barn.    

Vidare finns en kunskapslucka gällande hur familjehemssekreterare resonerar och 

argumenterar om umgängets utformning.  Detta gör att det blir angeläget att lyfta fram deras 

syn på umgänge. Familjehemssekreteraren har även ett handlingsutrymme i sin 

yrkesutövning. Detta handlingsutrymme innebär att de finns många olika faktorer som 

påverkar hur de handlar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Därmed blir det intressant 

att studera hur familjehemssekreterare tänker och diskuterar rörande umgänge för barn 

placerade i familjehem enligt LVU, följaktligen hur familjehemssekreterarna pratar kring 

umgängesfrågor. Sålunda är vi angelägna att undersöka vilka diskurser gällande umgänge 
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som framställs i dialoger mellan familjehemssekreterare. Barnets bästa ska som tidigare 

nämnt vara avgörande vid beslut som rör umgänge (6 kap.  FB). Begreppet barnets bästa är 

väl diskuterat inom många områden och det är således även intressant att studera hur 

familjehemssekreterare tar ställning till detta.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för vad familjehemssekreterarna anser om 

umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn placerade i familjehem enligt LVU 

utifrån principen om barnets bästa. De frågeställningar som studien ämnar besvara är: 

 Hur tycker familjehemssekreterarna att umgänge mellan familjehemsplacerade barn 

och deras biologiska föräldrar ska ordnas? 

 Hur argumenterar familjehemssekreterarna för deras bedömningar av umgänge mellan 

familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar?  

 Hur beskriver familjehemssekreterarna att umgänget mellan familjehemsplacerade 

barn och deras biologiska föräldrar fungerar i verkligheten? 

1.2 Reglering av vårdnad, boende och umgänge enligt lagstiftning  

 

Det är lagstiftningen som ligger till grund för utformningen av umgänge mellan 

familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Således blir det viktigt att lyfta 

fram vilka lagar det rör sig om. Vårdnad, boende och umgänge regleras så väl av 

övergripande som specifik lagstiftning i Socialtjänstlagen, SoL (2001:453), 

Socialtjänstförordningen, SoF (2001:937), Föräldrabalken, FB (1949:381) och Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.  

För att förstå regleringen av barns placeringar utanför det egna hemmet krävs en förklaring av 

socialnämndens roll. Socialnämnden ska, enligt 5 kap. 1 § första stycket SoL, verka för att 

barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Insatser för barn och unga 

regleras i första hand i SoL och när inget samtycke ges kan insatser ges med stöd av LVU. 

Vidare ska socialnämnden i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver och, om den unges bästa 

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, detta regleras i 5 kap. 1 § sjunde 

stycket SoL. I första hand ska insatser för barn och unga ges efter samtycke av 

vårdnadshavare eller av den unge själv när denne fyllt 15 år, enligt 1 § LVU.  När ett 

samtycke inte ges sker en placering utifrån LVU, antingen med hänvisning till 2 § eller 3 §. 

Sådana beslut fattas av förvaltningsrätten efter ansökan från socialnämnden. Socialnämnden 

får även besluta om att omedelbart omhänderta den som är under 20 år om det är troligt att 

den unge behöver vård enligt LVU och rättens beslut inte kan dröja, detta regleras i 6 § LVU.  

Det är socialnämnden som ansvarar, enligt 6 kap. 1 § första stycket SoL, för att den som 

behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för 

vård eller boende. Ett familjehem definieras i 3 kap. 2§ SoF som ”ett enskilt hem som på 

uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för 
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vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”.  Det är kommunen som 

ansvarar för att det finns tillgång till familjehem för enskilda som behöver vårdas och bo 

utanför det egna hemmet, detta regleras i 6 kap. 2 § SoL.  

Enligt 6 kap. 15 § FB har barn behov av umgänge med båda sina föräldrar även om de inte 

längre bor tillsammans med dem, vilket innebär att familjehemsplacerade barn har behov av 

att träffa sina biologiska föräldrar. Ett umgänge utgörs inte bara av det fysiska mötet mellan 

det placerade barnet och dennes biologiska föräldrar, utan det kan även handla om kontakt via 

telefon, e-post, brev eller internet. Det är socialnämnden som ansvarar för att den unges behov 

av umgänge med sina vårdnadshavare ska tillgodoses så långt det är möjligt, men umgänget 

får även begränsas om det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med vården, vilket regleras i 

14 § LVU. Föräldrar till barn som är placerade enligt LVU har inte längre samma 

bestämmanderätt gällande barnets boende och vardagslivets utformning däremot står de kvar 

som barnets vårdnadshavare (Mattsson, 2010).  För att barnet ska kunna utvecklas väl under 

placeringen utanför hemmet, och för att en återförening på sikt med föräldrarna ska vara 

möjlig, är ett umgänge mellan barnet och föräldrarna viktigt (SOSFS 1997:15). 

1.3 Grundläggande principer för placeringar  

 

För vård utanför det egna hemmet finns tre huvudsakliga principer i svensk sociallagstiftning 

som i sin tur påverkar kontakten mellan det familjehemsplacerade barnet och dess föräldrar. 

Dessa är återföreningsprincipen, närhetsprincipen samt anhörigprincipen och de gäller både 

om vården är frivillig eller grundar sig på LVU (Prop.2012/13:10).  Återföreningsprincipen 

innebär att barnet ska flytta hem till sina föräldrar så fort det är möjligt och socialnämnden har 

en skyldighet att ge stöd till det familjehemsplacerade barnets vårdnadshavare. I ett av 

förarbetena till SoL framgår det att vården som ges utanför den unges hem ska utgöra en del 

av en samlad behandling (Prop.1979/80:1). Syftet med vården ska vara att så långt som 

möjligt skapa förutsättningar för att barnet ska kunna återförenas med föräldrarna under 

trygga förhållanden. Närhetsprincipen liknar till viss del återföreningsprincipen där 

målsättningen är att barnet ska återgå till sina föräldrar. Närhetsprincipen innebär att barnet 

ska placeras så nära föräldrahemmet som möjligt och målet med det är att barnet ska, under 

placeringstiden, bibehålla kontakt med sitt ursprung (SOU 2009:68). Rörande 

anhörigprincipen så återfinns den i 6 kap. 5 § SoL, och innebär att socialnämnden i första 

hand ska överväga om barnet kan placeras hos någon anhörigt eller annan närstående.  

Gällande återföreningsprincipen har det under 2000-talet gjorts lagändringar som kan ses som 

undantag från denna princip (Socialstyrelsen, 2014). Ett sådant undantag återfinns i 6 kap. 8 § 

FB, där möjligheten att vårdanden för familjehemsplacerade barn flyttas över till 

familjehemsföräldrarna regleras. Därmed fick återföreningsprincipen inte samma tyngd 

längre.  

1.4 Barnets bästa  

 

En princip som genomsyrar alla beslut som rör barn är barnets bästa. Av den anledningen går 

det inte att undgå att föra ett resonemang kring denna princips betydelse. Principen barnets 
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bästa återfinns bland annat i FN:s konvention för barns rättigheter, även kallad 

barnkonventionen samt i FB, SoL och LVU.  

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, vilket innebär att den inte är direkt tillämplig rätt 

då den inte är inkorporerad i sin helhet i svensk lag (Socialstyrelsen, 2012b). Däremot har 

Sverige transformerat bestämmelser i konventionen vilket betyder att de delar som har 

införlivats i svensk rätt har omformulerats i svensk lagtext. Barnkonventionen är utformad 

med fyra huvudprinciper som ska styra hur hela konventionen ska tolkas 

(Barnombudsmannen, u.å.). En av dessa principer är barnets bästa som behandlas i 

konventionens tredje artikel. I artikeln anges att barnets bästa ska komma i främsta rummet i 

alla åtgärder som rör barn. Detta ska gälla såväl åtgärder som vidtas av regeringar som 

offentliga och privata organ.  

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör umgänge, detta regleras i 6 kap. 2 a § 

FB. Vid avgörande av vad som är bäst för barnet ska vikt läggas vid barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna. Det ska även tas i beaktande om det finns risk för att 

barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 

eller hålls kvar eller annars far illa. Samt ska det tas hänsyn till barnets vilja med beaktan av 

barnets ålder och mognad.  

Barnets bästa återfinns även i portalparagrafen i SoL 1 kap 2 §. Där det står att barnets bästa 

ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn, samt vid beslut eller andra åtgärder som rör vård-

eller behandlingsinsatser för barn. Här definieras barn som varje människa under 18 år. I LVU 

1 § femte stycket klargörs att i alla beslut som fattas enlig denna lag ska vad som är bäst för 

den unge vara avgörande. Vidare är innebörden av begreppet barnets bästa väl diskuterat och 

det är komplext att avgöra vad det innebär. Mattsson (2006) diskuterar barnkonventionens 

tredje artikel i relation till FN-dokumentet Deklarationen om sociala och rättsliga principer 

rörande skydd av och omsorg om barn, särskilt med hänsyn till nationell och internationell 

placering i fosterhem och adoption från 1986 som riktar sig särskilt till barn i familjehem.  I 

detta dokument menar Mattsson att det återfinns en tydligare definition för begreppet barnets 

bästa än vad som återfinns i barnkonventionen. Där anges att vid alla placeringar av barn ska 

barnets bästa vara styrande och för att säkerställa barnets bästa ska barnets behov av kärlek, 

trygghet och varaktig omvårdad uppfyllas. Mattsson menar att å ena sidan kan 

konkretiseringen av barnets bästa i detta sammanhang bero på att familjehemsplacerade barn 

har ett ökat behov av kärlek, trygghet och varaktig omvårdnad, men å andra sidan har alla 

barn dessa behov.  

1.5 Förklaring av centrala begrepp 

 

I denna uppsats används den juridiska definitionen av barn som innebär att barn är varje 

människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL). Detta val grundar sig på att uppsatsen studerar 

socialtjänstens arbete som i hög grad styrs av gällande lagstiftning. I uppsatsen förekommer 

även begreppet barn och unga och även i dessa fall avses personer under 18 år. Anledningen 

till att även unga nämns är att begreppet barn kan tolkas som endast yngre barn.  
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Benämningen biologiska föräldrar avser barnets mamma eller pappa eller annan 

vårdnadshavare. Skälet till denna benämning är att läsaren ska kunna skilja dem från 

familjehemsföräldrarna. Det fordras ett tydliggörande att de biologiska föräldrarna är så 

mycket mer än bara föräldrar i biologisk mening. Det finns även en medvetenhet om att 

vårdnadshavarna inte nödvändigtvis är de biologiska föräldrarna. Vidare används även 

begreppet vårdnadshavare synonymt till begreppet biologiska föräldrar i vissa fall.  

Med umgänge menas den kontakt som det familjehemsplacerade barnet har med sina 

biologiska föräldrar. I denna uppsats avser umgänge vanligtvis fysiska träffar, men umgänge 

kan även vara kontakt via telefon, brev, mail, sms, videosamtal och dylikt.  

Det är socialnämnden tillsammans med socialtjänsten som ansvarar för placeringar av barn i 

familjehem (Socialstyrelsen, 2013). När begreppet socialnämnd används menas den politiska 

nämnd som är ytterst ansvarig och beslutar i vissa frågor som rör familjehemsplacerade barn 

och med socialtjänst avses den organisation av tjänstemän som verkställer dessa beslut på 

delegation av socialnämnden.   

Med familjehemssekreterare avses, i denna uppsats, den av socialtjänsten anställda 

socialsekreterare som utreder, utbildar och rekryterar familjehem. De ger även stöd och 

handledning till familjehemmet och medverkar vid överväganden av familjehemsvården.  

1.6 Avgränsningar 

 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka familjehemssekreterares tankar och åsikter kring 

umgänge för familjehemsplacerade barn enligt LVU. Anledningen till att 

familjehemssekreterare medverkat i studien härleds, som tidigare nämnt, till att de har ett visst 

inflytande över umgängets utformning. Att endast umgänget för barn placerade enligt LVU 

berörs beror på att det endast i dessa fall en umgängesbegränsning kan ske. 

Familjehemssekreterarna som medverkar arbetar i två olika kommuner i norra Sverige.  

1.7 Arbetsfördelning  

Till en början kan vi nämna att arbetsfördelningen har varit jämbördig mellan de två 

författarna under hela arbetets gång. Det valda ämnet, familjehemsplacerade barns umgänge 

med sina biologiska föräldrar, fick en av författarna under sin verksamhetsförlagda utbildning 

till sig av en socialsekreterare. Efter diskussioner författarna emellan avgränsades och 

specificerades ämnet ytterligare och syfte utformades utifrån en gemensam process. Vi var 

båda lika delaktiga i litteratursökningen och inledningsvis sökte vi artiklar och övrig litteratur 

var för sig som vi sedan bearbetade tillsammans. Vid insamlingen av det empiriska materialet 

deltog båda författarna vid samtliga intervjuer och turades om att leda intervjun. Det 

insamlade empiriska materialet delades upp så att författarna transkriberade lika stor del var. 

All övrig text så som analys, slutsats och diskussion gjordes tillsammans efter att gemensamt 

bearbetat det empiriska materialet och reflekterat över det. En av oss har haft det 

huvudsakliga ansvaret för att skriva, men båda har bidragit lika mycket till all text och varit 

närvarande vid varje tillfälle. 
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2. Metod  

2.1 Studiens design  

 

För att kunna uppnå studiens syfte med att få en djupare förståelse för vad 

familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn 

placerade i familjehem enligt LVU utifrån principen om barnets bästa, har en kvalitativ 

forskningsmetod tillämpats. En kvalitativ metod är fördelaktig att använda sig av när syftet är 

att få en djupare förståelse för ett forskningsproblem (Bryman, 2011). Till denna uppsats har 

kvalitativa intervjuer genomförts i form av par-intervjuer där deltagarna intervjuades två och 

två. Deltagarna bestod av fem stycken familjehemssekreterare och en familjehemsgruppschef 

anställda vid individ- och familjeomsorgen från två olika socialkontor. Vid intervjutillfället 

tilldelades paret fyra olika vinjetter som de tog ställning till och diskuterade kring med 

utgångspunkt i förväg formulerade följdfrågor.  

Valet av metod är även kopplat till vår ontologiska förståelse av verkligheten, hur man ska 

förstå samhället, människan och universums sanna natur och ursprung (Patel & Davidson, 

2011), med andra ord hur verkligheten är beskaffad. Vår uppfattning grundar sig i att 

verkligheten är socialt konstruerad, vilket innebär att det inte finns några givna sanningar om 

verkligheten utan den konstrueras i mötet mellan människor (Burr, 2003). Vidare förstår vi 

människor saker och ting genom kategorier som är beroende av var och i vilken tid en 

befinner sig. Hur vi tänker kring verkligheten är därmed föränderligt över tid och är även 

bundet till vilken kultur vi lever i. Detta i sin tur är även bundet till socioekonomiska aspekter 

som är rådande i den kulturen under den tiden. I denna mening blir det möjligt att få en 

djupare förståelse för hur familjehemssekreterarna resonerar kring umgänge då vi får ta del av 

dialoger mellan dem. Med hjälp av intervjuer kan uppfattningar och åsikter inhämtas och 

intervjuaren blir del av en social interaktion. Vid våra intervjuer tar vi del av diskurser som 

skapas mellan intervjupersonerna, vilket inte hade varit möjligt vid individuella intervjuer.  

För att kunna synliggöra diskurserna som skapas hade vi behov av en lämplig analysmetod. 

Valet föll på diskursanalys som fokuserar på att utröna diskurser (Bolander & Fejes, 2015).  

Diskursanalysen har en socialkonstruktivistisk inriktning vilket innebär att hur vi pratar om 

saker och ting påverkar vår syn på dem (Boréus, 2011). För vidare diskussion om 

diskursanalys se avsnitt 2.5 Analysmetod.  

2.2 Vinjettmetoden  

 

Vid studier av människors bedömningar och värderingar inom ett sakområde kan vinjetter 

vara en lämplig metod (Jergeby, 1999). Metoden har använts i olika studier om barn i 

samhällsvården (Križ & Skivenes, 2013; Nybom, 2005). Att använda vinjetter vid studier 

innebär att deltagaren ges en beskrivning av en person, en situation eller ett skeende och till 

detta följs ett antal frågor eller påståenden som denne ska ta ställning till. En kritik som har 

riktats mot metoden är att intervjupersonerna får ta ställning till fall som inte är realistiska. En 

risk kan också vara att deltagarna bedömer vinjetten på ett annat sätt än vad de skulle göra i 

verkligheten. Av den anledningen är det viktigt att vinjetten uppfyller de fyra 

grundkriterierna. Dessa är att vinjetten ska vara lätt att följa och förstå, vara logisk, vara 
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trovärdig samt inte vara så komplex att deltagaren tappar tråden. Styrkan i vinjettmetoden är 

att deltagarna har samma utgångspunkt när de ska ta ställning i frågorna. Samtliga vinjetter i 

denna studie beskriver barn som placerats i familjehem enligt LVU. I varje vinjett presenteras 

varför barnet placerats, hur familjehemmet upplever barnet och dess umgänge med sina 

föräldrar, hur barnet beter sig under umgänget samt hur socialtjänsten anser att samarbetet 

fungerat mellan familjehemmet och föräldrarna i umgängesfrågor (se bilaga 2). Vinjetterna 

har vardera en viss komplexitet men stor hänsyn har i utformningen tagits till att de ska vara 

lätta att ta till sig och förstå. Vidare har vinjetterna i denna studie som uppgift att främja 

diskussioner och bidra till att vi får ta del av hur intervjupersonerna diskuterar 

umgängesfrågor. Därmed kommer inte vinjetterna i sig återfinnas i någon större utsträckning i 

resultat och analys.   

2.3 Urval 

 

Intervjupersonerna till studien valdes ut genom att vi använde oss av ett målinriktat urval 

vilket är ett vanligt urvalsförfarande inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). I detta urval 

kontaktades personer som var av relevans för studiens syfte. Kontakten med intervjupersoner 

som fyllde våra kriterier skedde via telefon och e-post. På ett av socialkontoren som deltog i 

studien tillämpades ett snöbollsurval (ibid.), där vi kontaktade en för oss känd 

familjehemssekreterare som vidare förmedlade kontakt med ytterligare två 

familjehemssekreterare samt familjehemsgruppens chef. På det andra socialkontoret skedde 

en direktkontakt med två familjehemssekreterare. Totalt deltog fem stycken 

familjehemssekreterare och en familjehemsgruppschef i studien från två socialkontor i norra 

Sverige. Alla intervjupersoner var kvinnor och utbildade socionomer.  

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Inledningsvis utformades ett övergripande ämnesområde rörande familjehemsplacerade barns 

umgänge med sina biologiska föräldrar. I ett tidigt skede avgränsades ämnesområdet och ett 

övergripande syfte med preliminära frågeställningar utformades. I detta skede hade vi även 

bestämt att tillämpa en kvalitativ ansats och vilka som utgjorde studiens målpopulation, det 

vill säga familjehemssekreterare. Vidare hade vi bestämt oss för att göra intervjuer som senare 

beslutades bestå av vinjetter med efterföljande frågor (se bilaga 2). Sedan gjordes en 

litteratur- och artikelsökning dels för att finna relevant litteratur inom området, dels för att ta 

del av tidigare utförd nationell och internationell forskning. Dessa sökningar genomfördes 

med hjälp av databasen SOCindex och andra sökmotorer såsom google scholar. Sökorden 

som tillämpades var bland annat foster care, children in foster care, biological parents, 

attachment och parent child relationships. Kunskap har även inhämtats via lagtext, statens 

offentliga utredning, regeringens propositioner samt socialstyrelsens riktlinjer.  För att ta del 

av relevant litteratur har böcker inhämtats från Umeå Universitetsbibliotek och 

Campusbiblioteket i Skellefteå.  

Därefter utformades ett informationsbrev (se bilaga 1) till intervjupersonerna. Innan detta 

skickades ut togs en första kontakt med familjehemssekreterarna via telefon där kort 

information gavs om studiens syfte och hur en eventuell intervju skulle gå tillväga. Därnäst 
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skickades informationsbrevet ut och de som ville delta fick anmäla sitt intresse till oss via 

mail eller telefon. Intervjupersonerna fick själva komma med förslag på tid och plats för 

intervjun.  Parallellt med urvalsförfarandet skapades de vinjetter och följdfrågor som skulle 

användas vid intervjutillfällena. Vinjetterna skapades med inspiration från texter i sociala 

medier som behandlade placerings- och umgängesproblematik för familjehemsplacerade barn. 

Detta för att kunna skapa verklighetstrogna vinjetter som intervjupersonerna kan känna igen 

sig i. Vidare tog vi hjälp av litteratur som beskriver tillämpningen av vinjettmetoden. När 

vinjetterna utformats granskades dessa av en socialsekreterare som inte ingick i studien, detta 

för att säkerställa att vinjetterna upplevdes realistiska och trovärdiga. Följdfrågorna som 

skapades grundade sig i en diskursiv ansats eftersom empirin sedan analyserades med 

diskursiv analys.  

Intervjuerna ägde rum på socialkontoren i respektive kommun och det alternerades mellan 

författarna vem som läste upp vinjetterna och ställde följdfrågorna. Familjehemssekreterarna 

intervjuades i par om två och de fick tillgång till en vinjett åt gången och kunde därmed följa 

med i texten samt läsa texten ytterligare en gång. Samtliga fyra vinjetter lästes upp vid alla 

intervjuer. En ljudupptagning gjordes på samtliga intervjuer för att möjliggöra en 

transkribering i efterhand. Intervjuerna varade mellan en och en och en halv timme.  

2.5 Analysmetod 

 

Här nedan förs ett resonemang kring diskurs och diskursanalys som landar i hur dessa 

begrepp tillämpas i denna uppsats.  

Diskursanalys kan inte avgränsas till en enda ansats utan är snarare många olikartade ansatser 

som kan användas inom diverse typer av undersökningar på många olika sociala områden 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det råder inte heller någon konsensus kring vad 

diskurser är eller hur de ska analyseras. Dock är ett sätt att definiera begreppet diskurs ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). 

Bolander och Fejes (2015) menar att diskursanalys används för att dekonstruera text och tal 

för att sedan undersöka vilka sanningar som skapas, både i vad som är normalt och onormalt 

och i vad som tas för givet och vad som osynliggörs. Detta analyssätt kommer vi att använda 

oss av då det kommer bidra till att vi uppnår syftet att få en djupare förståelse för vad 

familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn 

placerade i familjehem enligt LVU utifrån principen om barnets bästa. 

Det finns olika sätt att förhålla sig till diskursanalysen och olika traditioner inom den 

(Bolander & Fejes, 2015). En vanlig diskurstradition är Laclaus och Mouffes diskursteori där 

man pratar om att diskurser står i kamp mellan varandra och att de hela tiden strider mot 

varandra för att uppnå hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En annan är 

Faircloughs kritiska diskursanalys (men det finns även andra varianter av kritisk 

diskursanalys). Han intresserar sig för mer lingvistiska textnära analyser, vilket bland annat 

innebär att man studerar hur frekvent ord används för att sedan koppla det till samhälleliga 

diskurser (Bolander & Fejes, 2015). Avsikten med att studera detta är att visa på maktens 

effekter för att kunna motverka social ojämlikhet. Slutligen är en tredje Foucaults 
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diskursteori. Det går inte att diskutera diskursanalys utan att nämna honom då han var med 

från början och utvecklade denna teori (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med andra ord 

skulle man kunna säga att han var en förgrundsgestalt för diskursanalysen. Bolander och Fejes 

(2015) menar att Foucault bland annat var angelägen att titta på hur diskursen var uppbyggd 

och därmed se vad den innefattar och utesluter. Foucault menar att makt är centralt i diskurser 

och då är det inte att någon person som använder denna makt mot någon annan utan det 

handlar om att makten är ständigt närvarande (Foucault, i Bolander & Fejes, 2015). 

Sammanfattningsvis ska vi konkretisera begreppet diskurs och således visa på hur vi i ska 

förstå och använda det i denna uppsats. Med diskurs menas här vad som framställs som 

normalt/onormalt och vad som framförs som sanningar, samt även vad som innefattas och 

utesluts. I arbetet med analysen har vi främst tagit stöd av boken Handbok i kvalitativ analys 

där Bolander och Fejes (2015) redovisar ett sätt att genomföra en diskursanalys med 

inspiration från Foucault.   

I det inledande arbetet med analysen har vi inspirerats av en kvalitativ innehållsanalys med 

anledningen av att göra det empiriska materialet mer hanterbart och överskådligt. I detta 

skede läste vi det transkriberade empiriska materialet var för sig och markerade 

meningsbärande enheter som sedan omvandlades till koder (Bryman, 2011). Koderna har i sin 

tur delats in i kategorier utefter vad de innefattar. Därefter inleddes den diskursiva analysen 

och med det kategoriserade materialet som utgångspunkt tittade vi på vad 

familjehemssekreterarna pratade om och därefter analyserades vad som togs för givet och vad 

som uteslöts. Sedan tittade vi också på hur familjehemssekreterarna pratade och analyserade 

det som utmärkte sig. När detta gjordes valdes citat ut ur intervjuerna som hade diskursiva 

inslag och som styrkte vår analys. Detta utfördes för att visa läsaren hur de diskursiva 

inslagen framkom i intervjuerna. Diskurserna som trädde fram analyserades vidare för att 

identifiera motsättningarna mellan dem. Vi analyserade diskurser rörande umgänge bland 

familjehemssekreterare i den sociala interaktionen som uppstår i deras yrkesroll. I det 

slutgiltiga skedet av analysen utforskades vilka olika positioner de olika ”aktörerna” i 

diskursen tog. I analysen har vi inte studerat något utöver det insamlade empiriska materialet.  

2.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

I kvalitativa studier finns en strävan att uppnå tillförlitlighet och för att nå det behöver fyra 

kriterier uppnås, dessa benämns som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

(Bryman, 2011). Motsvarigheten till detta i kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet.  

För att säkerställa studiens trovärdighet har intervjupersonerna erbjudits att ta del av de 

transkriberade intervjuerna för att bekräfta att vi uppfattat dem rätt. Ett sådant förfarande 

försäkrar att vi inte har missuppfattat intervjupersonernas uttalade tankar.  I studien 

undersöktes intervjupersonernas individuella tankar kring umgänge mellan 

familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar och därmed är inte studiens resultat 

överförbara till andra familjehemssekreterare. Bryman (2011) menar att det är svårt att 

generalisera kvalitativa forskningsresultat utöver den situation som den produceras i. 

Omfattningen på denna studie är liten då den endast innefattar sex intervjupersoner. Detta 
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beror på att vi begränsats av både tid och resurser. Konsekvenserna för studien blir således att 

resultaten inte kan generaliseras utanför sin kontext. Hade studien haft som avsikt att uppnå 

resultat som går att generalisera skulle den kräva oerhört mycket resurser i form av både tid 

och kostnad. Dessutom skulle det förutsätta att urvalet var ett sannolikhetsurval (Bryman, 

2011). Vidare kan inte resultaten generaliseras till följd av att familjehemssekreterarens roll 

kan variera i olika kommuner och deras arbetsuppgifter kan således skilja sig åt. Följaktligen 

kunde vi ha erfarit helt andra resultat om vi nyttjat intervjupersoner från andra socialkontor. 

Dock har alla familjehemssekreterare samma regelverk att följa i form av lagar, förordningar 

och riktlinjer vilket medför att deras arbete har gemensamma utgångspunkter. Sålunda borde 

det finnas gemensamma nämnare i de diskurser som produceras i denna studie.  

Vidare har en fyllig beskrivning rörande studiens genomförande utförts för att säkra studiens 

pålitlighet, vilket är viktigt för att läsaren ska kunna göra en egen bedömning av studiens 

utförande (Bryman, 2011). Vi är dock medvetna om den dubbla rollen vi har i egenskap av 

student som genomför en undersökning och som människa. Oavsett hur tydlig beskrivningen 

av resultaten och arbetet fram till dem skildras, kan vi inte avbilda verkligheten och dess 

konsekvenser fullt ut (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vilket medför att läsaren får ta del 

av det vi redan har tolkat. Denna medvetenhet har medfört att vi har tagit i beaktan att våra 

egna värderingar inte ska styra hur studiens genomförande och dess resultat presenteras. För 

att studien ska kunna konfirmeras har vi handlat i god tro under hela studiens gång och agerat 

så objektiv vi kunnat.  

2.7 Etiska överväganden  

 

Enligt Vetenskapsrådet finns två olika etiska överväganden som forskaren bör överväga. Den 

ena benämns som forskningsetik som bland annat handlar om hur personer som medverkar i 

forskningen behandlas och vilket ansvar forskaren har gentemot dem (Vetenskapsrådet, 

2011). Den andra är forskaretik vilket handlar mer om själva hantverket, nämligen forskarens 

ansvar gentemot forskningen och forskarsamhället. Vi har tagit i beaktan att det är viktigt hur 

resultaten framställs och ytterligare reflektioner kring forskaretik redogjordes i föregående 

avsnitt om Tillförlitlighet. Vi i egenskap av studenter som skriver en kandidatuppsats är inte 

skyldiga att följa dessa etiska överväganden, dock har vi ändå tagit dem i beaktan under 

arbetet med denna uppsats då vi finner dem viktiga.  

Rörande forskningsetik så har inte vår studie behövt genomgå någon etikprövning enligt lagen 

(2003:460) om etikprövning om forskning som avser människor, vi har istället utgått från de 

etiska principerna som gäller inom svensk forskning, det vill säga informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

Intervjupersonerna har via informationsbrevet (se bilaga 1) och telefon- och mailkontakt fått 

ta del av undersökningens syfte samt att deras medverkan är frivillig och att de därmed kan 

avbryta sin medverkan när de vill. Vidare har intervjupersonerna fått information om att de 

kommer vara anonyma och att allt insamlat material kommer förvaras så att obehöriga inte 

kommer åt det samt att det endast kommer nyttjas till studien. Vi anser att det är viktigt att 

våra intervjupersoner känner sig trygga med att vi inte kommer framställa dem på ett negativt 

sätt och att informationen inte kommer att användas i ett annat syfte. Stor beaktan har även 
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tagits till att inte utlämna information som kan skada intervjupersonernas relation till övriga 

verksamma inom socialtjänsten. Det är endast vi som har hanterat det insamlade empiriska 

materialet och därmed kan vi försäkra våra intervjupersoner om detta. En medvetenhet fanns 

även kring att det under intervjuerna kunde framkomma sekretessbelagd information, om det 

skulle ske skulle denna information inte tas med i analysen.  

2.8 Metodologiska reflektioner  

 

Initialt var tanken att genomföra fokusgruppsintervjuer med familjehemssekreterare med tre 

till fyra deltagare i varje för att vi ville ta del av deras diskussioner rörande umgängesfrågor. 

Vi tänker att fokusgruppsintervjuer gör att intervjupersonerna resonerar och problematiserar i 

en högre utsträckning än vid individuella intervjuer. Med anledning av att 

familjehemssekreterarna har en hög arbetsbelastning blev det omöjligt att genomföra 

fokusgruppsintervjuer varpå vi bestämde oss för att genomföra par-intervjuer istället. Vi 

ansåg att vi även då kunde ta del av en dialog mellan intervjupersonerna som inte hade varit 

gångbart vid individuella intervjuer.  

Kvale och Brinkmann (2014) visar att vid en intervju kan en underliggande maktasymmetri 

återfinnas. Intervjun är förenad med en asymmetrisk maktrelation, där vi som intervjuare inte 

blir jämbördiga med de vi intervjuar då vi styr samtalet och bestämmer vad det ska innefatta. 

Intervjun flyter således inte på som ett vardagligt öppet samtal. Samtidigt påverkas även 

maktasymmetrin av den roll intervjupersonerna har, det vill säga färdigutbildade verksamma 

socionomer. De får därmed ett slags tolkningsföreträde då de har mer erfarenhet och kunskap 

än oss som studenter. Detta behöver dock inte ses som något negativt eftersom avsikten var 

att få ta del av dessa erfarenheter och kunskaper.  

I en av intervjuerna deltog en chef för familjehemsgruppen. Vi har tagit i beaktan att chefens 

medverkan kunde påverka hur intervjun fortlöpte då chefen innehar en annan position än sin 

familjehemssekreterarkollega som deltog i intervjun. Vi upplevde att chefen som deltog 

pratade i egenskap av familjehemssekreterare och därmed kommer dennes utsagor få samma 

status i analysen. Vidare har chefer en maktposition som kan medföra att andra anställda inte 

får utrymme att framföra sin åsikt.  

3. Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning och en överblick ges av valda studier som berör 

familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska föräldrar. Här berörs kontakten 

mellan barnet och de biologiska föräldrarna samt familjehemmet, socialarbetarens roll och 

utbildning och stöd för familjehemmet.  

3.1 Umgänge och barnets kontakt med biologiska föräldrar 

 

Umgänge är nödvändigt för att familjehemsplacerade barn ska kunna återförenas med sina 

föräldrar (Haight, Doner Kagle & Black, 2003; Nesmith, 2012) och den främsta målsättningen 

i samhällsvården är att det placerade barnet ska kunna flytta hem till sina föräldrar igen 
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(Sanchirio & Jablonka, 2000). Redan i slutet av 1970-talet fann Fanshels och Shinns (1978) i 

sin studie att å ena sidan var regelbunden kontakt mellan de biologiska föräldrarna och barnet 

avgörande för om barnet skulle kunna flytta hem till sina föräldrar igen. Men å andra sidan 

fann de att barn som inte hade regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar hade lättare 

för att knyta an i familjehemmet. Följaktligen påvisades att en kontakt med de biologiska 

föräldrarna under familjehemsplaceringen inte bara är positiv för barnet.  Haight et al. (2003) 

menar att barn som haft en tät kontakt med sina föräldrar i vissa fall har svårare för att 

anpassa sig i familjehemmet.   

Nesmith (2012) visar i sin studie att det ofta finns en uppfattning om att de biologiska 

föräldrarna ansvarar för att umgänget med det placerade barnet ska bli lyckat.  Denna 

uppfattning grundar sig i att de biologiska föräldrarna måste infinna sig på planerade 

umgängen och då visa på lämpliga föräldraförmågor. För att föräldrarna ska kunna förbereda 

sig bättre inför umgänget behöver de veta innan vad som förväntas av dem. Att föräldrarna 

vet vad som förväntas av dem medför även att de i större utsträckning uppskattar 

familjehemsföräldrarnas insats att ta hand om barnet. Om föräldrarna endast lär sig av sina 

misstag kan det sannolikt bidra till att öka deras oro. Studien visade på att om 

familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna har en god kontakt med varandra får de 

en chans att uppskatta varandra perspektiv och de ges möjligheter att utbyta idéer och 

erfarenheter om föräldraskapet.  En del familjehemsplacerade barn känner oro kring att både 

vara hängiven till sina familjehemsföräldrar och sina biologiska föräldrar, vilket innebär att de 

brottas med dubbla lojaliteter. Bättre kommunikation och mer interaktion mellan 

familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna kan minska denna oro. Därmed är 

samarbetet mellan familjehemsföräldrarna och föräldrarna viktigt för ett fungerande umgänge 

(Westberg & Tilander, 2010). Även Hedin (2012) fann i sin forskning att familjehemmets 

öppenhet för barnet och dess biologiska föräldrar är avgörande för barnets känsla av 

tillhörighet i familjehemmet. Ytterligare en faktor för att skapa tillhörighet var att barnen fick 

vara delaktiga i de beslut som rör dem själva.  

3.2 Anknytning till familjehemsföräldrarna  

 

För att ytterligare stärka barnets känsla av tillhörighet i familjehemmet behöver barnet knyta 

an. Tyrell och Dozier (2008) visar i sin studie vikten av anknytning för barn som placeras i 

familjehem. De fann att familjehemsföräldrar hade mycket svårare än de biologiska mödrarna 

med anknytningen till barnet. Dessa anknytningssvårigheter visar sig på olika sätt bland annat 

genom att barnet har ett undvikande beteende mot familjehemsföräldrarna och låter sig inte 

tröstas av dem samt gör motstånd vid fysisk kontakt. Eftersom dessa beteenden sannolikt 

stöter bort familjehemsföräldrarna så behöver familjehemsföräldrarna en specialiserad 

förståelse för barns otrygga anknytning.  Det för att kunna hantera dessa beteenden på ett 

terapeutiskt sätt samt för att barnet ska ges möjlighet att knyta an till familjehemsföräldrarna.  

Haight et al. (2003) menar också på att anknytningen till familjehemsföräldrarna är av yttersta 

vikt för barnet. Barnets separation från sina föräldrar kan orsaka mycket smärta och stress, 

samt leda till att barnets sociala, kognitiva och kommunikativa utveckling hämmas. Därmed 

blir det viktigt att barnet knyter an till familjehemsföräldrarna för att minska dessa negativa 
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effekter. När barnet knyter an till dem får barnet färdigheter som kommer vara viktiga för 

barnet i kommande relationer.  Även Andersson (1998) pekar på vikten av att det placerade 

barnet knyter an under sin placering. För att en sådan anknytning ska bli möjlig behöver 

barnet ha en kontinuerlig kontakt med sina biologiska föräldrar. Denna kontakt stärker barnets 

självkänsla och är välgörande för barnets identitetsskapande och leder till att barnet bättre kan 

handskas med sina känslor. Kontakten med sina biologiska föräldrar är för barnet avgörande 

för hur tiden i familjehemmet kommer att bli (Börjeson & Håkansson, 1990). Mötet med de 

biologiska föräldrarna möjliggör en bearbetning av separationen för barnet och har även en 

mycket stor betydelse för hur barnets relation till familjehemsföräldrarna växer till. Om barnet 

inte har någon kontakt alls med sina biologiska föräldrar blir familjehemsföräldrarna 

mottagare av de negativa konsekvenserna som uppstår och således blir det svårare för barnet 

att bygga upp en god relation till dem. Vidare visar Börjeson och Håkansson (1990) att när det 

gäller barn som placerats sedan födseln kan relationen till de biologiska föräldrarna och 

relationen till familjehemsföräldrarna konkurrerar med varandra. Detta kan ankomma på att 

barnet bygger upp likvärdiga relationer till både sina biologiska föräldrar och sina 

familjehemsföräldrar, vilket leder till att barnets utveckling hämmas.   

3.3 Utbildning och stöd  

 

Familjehemsföräldrarna kan i sitt uppdrag ha behov av nya kunskaper, råd och stöd för att 

placeringen ska bli lyckad. Sanchirio och Jablonka (2000) menar på att utbildning och 

rådgivning för familjehemsföräldrar påverkar barnet positivt. I de fall familjehemsföräldrarna 

fick utbildning och stöd ökade deras engagemang för att upprätthålla kontakten mellan barnet 

och dennes biologiska föräldrar. Därmed bör familjehemsföräldrar genomgå en utbildning, 

innan de blir familjehem, där de får kunskap och färdigheter samt lär sig attityder som är 

viktiga för samarbete med föräldrarna. Detta i sin tur möjliggör en god kontakt mellan barnet 

och föräldrarna. För att familjehemsföräldrarna ska kunna hantera svåra situationer som kan 

uppstå i kontakten med föräldrarna bör även kontinuerligt stöd och rådgivning ges. Van 

Holen, Vanderfaneillie, Vanschoonlandt, De Maeyer och Stroobants (2014) erfor i sin studie 

att familjehem med tidigare erfarenhet av placeringar uttryckte större behov av stöd för att 

kunna hantera barnets problematiska beteende jämfört med familjehem som hade sin första 

placering. De visade på tre möjliga förklaringar till detta. För det första kan erfarna 

familjehem förutse problem som gör att de söker stöd i ett tidigare skede. För det andra vet 

inte oerfarna familjehem vilket stöd de kan förvänta sig vilket kan bero på att de vill klara av 

problemen själva och ser det som ett misslyckande att söka stöd. För det tredje placeras barn 

med mer allvarlig problematik i större utsträckning hos erfarna familjehem.  

3.4 Socialarbetarens roll 

 

Vidare har socialarbetaren en betydelsefull roll gällande familjehemsplacerade barn och deras 

föräldrar (Haight et al., 2003; Masson, 1997; Westberg & Tilander, 2010). Haight et al. 

(2003) för ett resonemang om hur socialarbetare kan arbeta för att familjehemsplacerade barn 

ska kunna bibehålla en god kontakt med sina föräldrar. Även Masson (1997) menar på att 

socialarbetarens stöd är viktigt för att föräldrar ska kunna upprätthålla kontakten med sina 
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barn som är placerade i familjehem.  Haight et al. (2003) poängterar även att det är viktigt att 

barnet får träffa sina föräldrar regelbundet oavsett om det är möjligt att barnets ska kunna 

flytta hem igen. Denna regelbundna kontakt är särskilt viktig om barnet placeras tidigt då den 

möjliggör en anknytning mellan barnet och föräldern. När barnet placerats tidigt blir 

familjehemsföräldrarna barnets främsta anknytningspersoner och därmed bör socialarbetaren 

jobba aktivt för att barnet även ska kunna knyta an till sina biologiska föräldrar. Det är 

dessutom viktigt att socialarbetaren ger stöd åt barnet och föräldrarna före, under och efter 

umgänget. Umgänget kan väcka svåra känslor då barnet både återförenas och separeras från 

föräldrarna under en kort tid. Av den anledningen behöver barnet och föräldrarna stöd att 

hantera svåra känslor som kan uppstå. De barn som uttrycker att de inte vill träffa sina 

föräldrar kan vara i behov av mer stöd i sin kontakt med sina föräldrar. Att barnet inte vill 

träffa sina föräldrar kan bottna i att separationen efter umgänget blir svår för barnet att 

hantera. Separationen kan dessutom bidra till att barnets beteendeproblem förvärras när barnet 

kommer tillbaka till familjehemmet. Socialarbetarens roll som stödjare i kontakten är även 

viktig för äldre barn som inte behöver någon praktisk hjälp för att kunna träffa sina föräldrar 

och när socialarbetarens engagemang i umgänget minskar, minskar också kontakten mellan 

barnet och dennes föräldrar.  I studien, Att lära av fosterbarn där vuxna som varit placerade 

som barn intervjuats, visade det sig att många anser att familjehemssekreteraren ansvarar för 

att få till stånd en fungerande kontakt med föräldrarna om ingen sådan finns (Westberg & 

Tilander, 2010).  

Sammantaget är det viktigt av olika anledningar att det familjehemsplacerade barnet har 

kontakt med sina biologiska föräldrar. Dels är kontakten mellan barnet och föräldrarna 

avgörande för en återförening och dels påverkas även anknytningen till familjehemmet av ett 

fungerade umgänge. Men det har även visat sig att barnets anknytning till familjehemmet kan 

försvåras genom regelbundet kontakt med de biologiska föräldrarna. Socialarbetaren utgör 

även en viktig funktion i att hjälpa och stödja barnet, familjehemmet och de biologiska 

föräldrarna för att möjliggöra ett fungerande umgänge. I denna uppgift har socialarbetaren ett 

visst handlingsutrymme som möjliggör att umgängesfrågor behandlas olika. Denna studie 

ämnar undersöka hur det pratas kring umgängesfrågor och vilka tankar som styr, samt utröna 

vilka diskurser som visar sig bland familjehemssekreterare. I detta sammanhang har 

socialarbetarens handlingsutrymme en central roll.  

4. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras ett begrepp och en teori som vi funnit användbart för vårt 

analysarbete, dessa är begreppet handlingsutrymme och anknytningsteorin. Begreppet 

handlingsutrymme och anknytningsteorin framträdde i det insamlade empiriska materialet då 

intervjupersonerna talade i anknytningstermer och om svårigheten att bedöma hur umgänget 

ska utformas därmed krävs en mer djupgående beskrivning av detta begrepp och teori innan 

de behandlas i analysen.  
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4.1 Socialarbetarens handlingsutrymme  

 

Det har genomförts en del svensk forskning om handlingsutrymmet i socialt arbete, bland 

annat om biståndsbedömares handlingsutrymme inom kommunal äldreomsorg, om 

skolkuratorers handlingsutrymme samt inom det sociala arbete med personer som är eller har 

varit asylsökande (Dunér & Nordström, 2007; Isaksson, 2014; Björngren Cuadra & Staaf, 

2012). I denna studie berörs vad familjehemssekreterare anser om umgänge och därmed blir 

det behövligt att se närmare på begreppet handlingsutrymme.  

För att förstå handlingsutrymme i socialt arbete kan man inte utlämna att beskriva 

socialarbetarens roll som gräsrotsbyråkrat. Inom socialtjänsten tas många beslut genom 

delegation på tjänstemannanivå och dessa tjänstemän utgörs bland annat av 

familjehemssekreterarna. Detta beslutsförfarande medför att familjehemssekreterarna blir 

gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucrats) med ett betydande handlingsutrymme (Lipsky, 

1980). Familjehemssekreteraren representerar en myndighet och begreppet gräsrotsbyråkrat 

syftar till att klargöra positionen denne befinner sig i mötet med klienten (Svensson et al. 

2008). Familjehemssekreterarens roll grundar sig i det uppdrag denne har från organisationen 

och vidare formar familjehemssekreteraren själv sin roll i mötet med klienten. Detta medför 

dock en svårighet för familjehemssekreteraren då denne både möter klienten i egenskap av 

människa och i egenskap av yrkesutövare med ramar från organisationen. Dessa ramar 

begränsar familjehemssekreterarens handlingsutrymme i mötet med klienten. Vidare måste 

även familjehemssekreteraren verka för att både klientens behov och organisationens uppdrag 

tillgodoses så att båda parter tillfredsställs. Handlingsutrymmet denne innehar styrs av många 

faktorer, dels styrs familjehemssekreteraren av sådant som rutiner, traditioner och 

professionella tolkningar och dels av personliga egenskaper hos familjehemssekreteraren och 

klienten, samt hur de samspelar med varandra.  

4.2 Anknytningsteori  

 

Under barns första levnadsår är goda relationer till de närmaste en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna för barnet (Socialstyrelsen, 2013). Barn som placeras i familjehem har 

många gånger haft en tuff start i livet där relation till de närmaste kan ha varit bristfällig. Men 

relationen till de närmaste kan för det familjehemsplacerade barnet uppvägas av relationen till 

familjehemsföräldrarna, vilket gör att barn får uppleva en trygghet som de tidigare inte har 

fått uppleva. I detta sammanhang blir det därför betydelsefullt att titta lite närmare på 

anknytningsteorin som behandlar barns relationer till vuxna.  

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) beskriver anknytningsteorin 

som följer: ”Anknytningsteorin syftar till att förklara den process vars resultat är ett 

psykologiskt ”band” mellan barnet och dess närmaste vårdare” (s.13). Begreppet anknytning 

härstammar från engelskans attachment vilket lägger tonvikten på något mindre som hänger 

samman med något större. Inom anknytningsteorin betraktas strävan efter att knyta intima 

känslomässiga band till de närmaste som grundläggande i människans natur och anknytningen 

är av betydelse för människan livet ut (Bowlby, 2010). Ett grundläggande antagande är att 

varje barn är biologiskt programmerat att utveckla anknytning till den eller de personer som 
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ger barnet regelbunden omvårdnad (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 

2008). I detta sammanhang kommer personen som ger regelbunden omvårdnad benämnas 

som föräldern för enkelhetens skull, dock kan denna person utgöras av någon annan. Enligt 

denna teori kan barnet utveckla en trygg eller en otrygg anknytning till sina närmaste, vilket 

är beroende av hur dessa personer svarar på barnets signaler (Broberg et al., 2006; Bowlby, 

2010). Ett centralt begrepp inom teorin är trygg bas. Att barnet har en trygg bas innebär att 

denne kan utforska världen och därmed avlägsna sig från sin förälder och samtidigt vara 

medveten om att föräldern finns kvar om något skulle uppstå som gör att barnet behöver 

närhet igen. Föräldern utgör därmed en trygg bas som medför att barnet vågar utforska och 

samtidigt en säker hamn som barnet kan återvända till vid känslan av hot (Broberg et al., 

2008).  

Som tidigare nämnt kan barnet enligt denna teori utveckla en trygg eller en otrygg 

anknytning. Den otrygga anknytningen kan te sig på tre olika sätt – otrygg 

ambivalent/motspänstig, otrygg undvikande och otrygg desorganiserad anknytning (Broberg 

et al., 2006; Broberg et al., 2008). Att ett barn har en trygg anknytning innebär att barnet vet 

att föräldern finns tillgänglig och är beskyddande om barnet skulle behöva det (Broberg et al., 

2006) det är således en balans mellan anknytning och utforskande (Broberg et al., 2008).   

5. Resultat och analys 

 

I denna del presenteras resultaten från de tre par-intervjuerna som genomförts samt en analys 

av dessa resultat. Detta förmedlas med utgångpunkt i de åtta kategorierna som skapats. 

Kategorierna är Umgänge med barnet som utgångspunkt, Anpassning av umgänge, Stöd för 

umgänge, Umgängets vikt, Barnets anknytning, Socialtjänstens makt och vanmakt, Reaktioner 

på umgänge och Utformning av umgänge. Kategorierna presenteras var för sig och under 

varje kategori beskrivs vad kategorin innefattar och en analys av resultatet. Vidare kommer 

det att styrkas med kortare citat som speglar vad som kommit fram under intervjuerna. De sex 

intervjupersonerna benämns som IP.1, IP.2, IP.3 och så vidare till IP.6. I en del av citaten har 

ordföljden ändrats för att göra citaten mer begripliga för läsaren dock har stor hänsyn tagits 

till att inte förvränga eller ändra dess innebörd. I vissa citat har ord markerats med fet stil för 

att tydliggöra hur diskursen visar sig i citatet. Studiens intervjuer utgår från vinjetter. Nedan 

följer en kort sammanfattning av varje vinjett. Vinjetterna i sin helhet återfinns i bilaga 2.   

Vinjett 1: 

Robin är sex år och har varit placerad enligt LVU i familjehem i sex månader. Familjehemmet 

ligger 20 mil från föräldrahemmet. Socialtjänstens placering grundar sig i en orosanmälan 

från förskolan. Det har även framkommit att föräldrarna har ett alkoholmissbruk och att de 

brustit i den dagliga omsorgen om Robin. Vid umgängen har Robin varit orolig och lättretlig 

några dagar efteråt.  

Vinjett 2: 

Vera är nio år och har varit placerad enligt LVU i familjehem i ett år. Familjehemmet ligger 

två mil från föräldrahemmet. Socialtjänstens placering grundar sig i två orosanmälaningar, en 
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från folktandvården och en från en anonym privatperson. Veras mamma har diagnostiserats 

som bipolär och det är okänt vem hennes pappa är. Det har framkommit brister i den dagliga 

omsorgen. Veras mamma har uteblivit från umgängen vid ett flertal tillfällen och Vera vill 

träffa mamma mer.  

Vinjett 3: 

Victoria är tolv år och har varit placerad enligt LVU i familjehem i nio månader. 

Familjehemmet ligger 35 mil från föräldrahemmet. Socialtjänstens placering grundar sig i en 

orosanmälan från skola. Victoria har ett utåtagerande beteende, har umgåtts med betydligt 

äldre kamrater och de finns en misstanke om att hon druckit alkohol och rökt spice. Vid 

umgängen har Victoria varit oförutsägbar mot sina föräldrar.  

Vinjett 4:  

Ali är fyra år och har varit placerad enligt LVU i familjehem i två omgångar sedan födseln. 

Familjehemmet ligger fyra mil från föräldrahemmet. Alis föräldrar har varit aktuella hos 

socialtjänsten i många år då båda har haft ett långvarigt drogmissbruk, mamman har dock 

varit drogfri i tre år. Alis pappa utsätter Alis mamma för våld och BUP:s dokumentation visar 

att Ali troligtvis bevittnat våld. Ali har ett distanslöst beteende och har gråtit vid umgänge.   

5.1 Umgänge med barnet som utgångspunkt  

 

Samtliga intervjupersoner pratar i något hänseende om hur umgänget mellan barnet och de 

biologiska föräldrarna ska ordnas med barnet som utgångspunkt. Vissa poängterar att 

umgänget måste utformas så att man säkerställer att barnet inte tar skada. Det framgår att 

barnet kan vara i behov av att skyddas från sina föräldrar eller kamrater som är skadliga för 

det placerade barnet. Detta framträder främst i diskussionerna som föranleddes av vinjetten 

om Vera och vinjetten om Victoria. Där de uttrycker att barnet måste skyddas från att ta för 

stort ansvar för sina föräldrar och skyddas från riskmiljöer. Vidare menar majoriteten av de 

intervjuade att barnet måste avlastas från känslan av ett orimligt stort ansvar över föräldern 

eller föräldrarna och avlastas från skuldkänslor. Detta anser många kan säkras genom att prata 

med barnet om att föräldern eller föräldrarna klarar sig på egen hand eller med hjälp av andra. 

Samtliga framför att barnet måste få komma till tals och lyssnas på när umgänget ska 

utformas. 

IP.5: ”Hur tänker du[Victoria, vinjett 3] kring umgänget och hur vill du det ska se ut? Sen får 

man inte lägga det på dem[barnen], de ska inte ta beslutet men man ska lyssna på: hur 

tänker du och hur känner du?” 

IP.1: ”Jag tänker ju att hon är ju nio år, flickan[Vera, vinjett 2] är ju ganska stor här, då är 

det viktigt vad hon säger och hon säger ju att hon vill träffa mamman, det är ju jätteviktigt 

för henne.” 

I det första citatet kan man se att det finns en uppfattning kring att barnets åsikt är viktig, men 

att barnet i slutändan inte har någon makt att bestämma över umgänget utan det är till stor del 

socialarbetaren som besitter denna makt. I det andra citatet kan man urskilja att åldern har 
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betydelse för hur mycket socialarbetaren ska ta hänsyn till barnets åsikt. Olika åldrar på barnet 

innebär även olika förmågor att kommunicera och det påverkar hur mycket socialarbetaren 

lyssnar på barnet. Vidare framgår det i viss mån att barnets behov och barnens bästa måste 

vara styrande när umgänget ska utformas. Då pratar de om att föräldrar som inte klarar av att 

sätta barnet i främsta rummet inte kan få för stort ansvar över sitt barn. Vidare uttrycker de att 

barnet aldrig får bli lidande när umgänget ska utformas och att det måste bli så bra som 

möjligt för barnet. De pratar även om att en avvägning mellan föräldrarnas och barnens behov 

kan vara nödvändig när umgänget ska utformas. Detta framgår i diskussionerna som 

efterföljer vinjetten om Robin.   

IP.1: ”Men det är ju en balansgång här, vad är Robins behov och vad är föräldrarnas behov? 

För där kan vi ju diskutera väldigt mycket. Och vad ska i så fall styra? Och vi vill ju att det 

ska vara Robins behov som ska styra, tänker jag.”   

I detta citat kan vi återigen se hur makten framträder då det uttrycks att ”vi vill ju”. Å ena 

sidan kan detta tyda på den makt socialtjänsten har och å andra sidan kan det även tyda på den 

maktlöshet de i vissa fall upplever. Att intervjupersonen uttrycker att de vill något behöver 

inte innebära att det blir så.  

Som tidigare nämnt uttrycker intervjupersonerna att det är viktigt att barnet får komma till tals 

när umgänget ska utformas, dock förs inget större resonemang om anledningen till detta. 

Hedin (2012)  menar även att det är viktigt att barnet får framföra sin åsikt i beslut som rör 

dem själva och anledningen till det är att det främjar känslan av tillhörighet i familjehemmet. 

Det framgår underförstått vid intervjuerna att barnet får uttrycka sin åsikt och vara med och 

styra umgänget ju äldre det blir. Detta förstås utan att intervjupersonerna uttryckligen framför 

att barnet har rätt till att höras utefter ålder och mognad.  Vidare diskuterar intervjupersonerna 

att det har olika valmöjligheter när umgänget ska utformas, att de måste överväga om det är 

barnets eller föräldrarnas behov som ska styra. Dessa resonemang tyder på att de besitter ett 

handlingsutrymme som medför att de både måste förhålla sig till uppdraget de har i sin 

yrkesroll och till barnets, föräldrarnas samt familjehemsföräldrarnas behov (Svensson et al., 

2008). Här talar intervjupersonerna med en resonerande och diskuterande ton då de ställer 

frågor som de sedan själva besvarar. De ställer sig frågande till vad som ska styra och slår 

sedan fast att det är barnets behov som ska göra det. Detta kan tolkas som att 

intervjupersonerna upplever det svårt att fastställa vad som ska vara styrande vid 

utformningen av umgänge.  Det är genomgående att barnen ska skyddas från att ta skada och 

avlastas från skam och för stort ansvar när de är familjehemsplacerade. Intervjupersonerna 

talar även överlag om hur umgänget ska utformas med hänsyn till barnet utan att uttryckligen 

använda begrepp såsom barnets bästa och barnets behov. Dessa begrepp uttrycks endast några 

enstaka gånger i intervjuerna.  

5.2 Anpassning av umgänge 

 

Alla intervjupersoner berör hur umgänget kan behöva anpassas utefter olika aspekter. Dessa 

aspekter var tid, plats för umgänget, avstånd samt barnets ålder och föräldrarnas förmågor. 

Vissa menar att umgänget ska anpassas tidsmässigt så att det blir lämpligt för både barn och 
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förälder och i detta är det viktigare med kortare umgängen med hög kvalité än många och 

långa umgängen utan kvalité. Samtliga framför även att umgänget kan anpassas till en neutral 

plats, såsom ett lekland, för att det ska bli en trygg situation där barn och föräldrar kan ha 

trevligt och kul tillsammans. Alla diskuterar även mer eller mindre vilken betydelse avståndet 

mellan familjehemmet och föräldrahemmet får för umgänget. Vid långa avstånd blir det 

svårare att utforma umgängen av den anledningen att restiden blir lång. Umgängena kan inte 

heller bli lika ofta som vid kortare avstånd. Vid kortare avstånd kan även umgänget begränsas 

till några timmar eftersom det inte kräver någon större restid. En del pratar om att de i största 

möjliga mån placerar barn i närområdet för att underlätta umgängen. Umgänget kan även 

anpassas till att inte endast utgöras av fysiska möten utan umgänge kan också innebära 

kontakt via telefon, sms och Skype (internetbaserat videosamtal), vilket några framför. 

Samtliga pratar mycket om att barnets ålder har betydelse för hur umgänget ska utformas. De 

menar på att åldern har betydelse för hur mycket hänsyn de behöver ta till barnets vilja och 

det påverkar även hur mycket information barnet ska få om förälderns tillstånd i fall det finns 

till exempel missbruk eller psykisk ohälsa med i bilden. Vissa anser även att åldern påverkar 

hur frekvent och långvariga umgängena ska vara där det framfördes att små barn bör ha 

umgänge oftare och kortare stunder, detta diskuterades vid vinjetterna om Robin och Ali som 

är sex respektive fyra år.  

IP.5: ”För han är ju sex år och det har ju också betydelse, om de är små sådär, hur ofta, 

frekvent, kortare perioder kanske. Är det ett litet barn kan man ju inte ha umgänge jätteofta 

och flera timmar, det kan ju vara jätteintensivt, utan det är bättre att korta ned kanske.” 

IP.3: ”Det var ju inte långt emellan [mellan föräldrahemmet och familjehemmet] och han är 

ändå bara fyra år, så att korta [umgängen] men ganska ofta, kan jag tänka.” 

Det går i det övre citatet att urskilja ett påstående som kan tolkas som en sanning, då det 

uttrycks att små barn inte kan ha umgänge ofta och i flera timmar. Att det uppfattas som en 

sanning kan bero på att intervjupersonen använder ordet ”man” som gör att hennes uttryck 

blir allmängiltigt. Om intervjupersonen istället använt ordet ”vi” hade det tytt på att alla i 

hennes arbetsgrupp har en gemensam syn på detta, men nu framgår det som vedertaget att alla 

tänker så här.  Vidare reflekterar vi kring för vems skull umgänget ska kortas ned, är det för 

barnets, föräldrarnas eller familjehemsföräldrarnas skull? Det kan i detta citat tolkas som att 

anknytningen till familjehemsföräldrarna går före anknytningen till de biologiska föräldrarna 

då barnet bara får träffa dem korta stunder. Vi kan ställa oss frågande till om anknytningen till 

familjehemsföräldrarna är för barnets bästa när de placeras i en tidig ålder då det inte verkar 

vara lika viktigt när barnet är äldre.  I båda citaten går det även se en uppfattning om att 

barnets ålder har betydelse för hur umgänget ska utformas. Det framförs även att umgänget, 

av olika anledningar, behöver anpassas efter föräldrarnas förmågor. Vid en intervju förs ett 

resonemang om hur umgänget kan vara i behov av att anpassas med hänsyn till detta.  

IP.4:”Jo alltså jag tänker lite så att det kanske bör räcka med några få timmar ändå.” 

IP.3:”Ja men att de orkar hålla upp de timmarna, föräldrarna [från missbruket].” 
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IP.4:”Precis, precis att det får vara en positiv erfarenhet som barnet får med sig från sina 

föräldrar när de åker därifrån.” 

Det framgår i intervjuerna att umgänget kan anpassas med hänsyn till föräldrarnas förmågor 

vilket ställer sig i motsats till det Nesmith (2012) hävdar, att det finns en uppfattning om att 

de biologiska föräldrarna ansvarar för att umgänget ska bli bra. Det intervjupersonerna 

uttrycker här är att de i sin yrkesroll tar ansvaret för att umgänget ska bli bra och därmed 

anpassar det efter olika aspekter. Dock kan de ställas inför en avvägning rörande hur mycket 

umgänget ska anpassas utefter föräldrarnas förmågor. Vidare visar det sig som sagt att det är 

praktiska aspekter såsom tid, avstånd och plats som styr hur umgänget kan utformas. Outtalat 

framgår det att sådant är svårt att påverka då intervjupersonerna talar om anpassning i stor 

utsträckning och att de gör det de kan för att det ska bli så bra som möjligt utefter 

förutsättningarna. Det går att tänka att de i vissa fall önskar ett bättre utgångsläge när de ska 

utforma umgänget, som att familjehemmet ligger närmare föräldrahemmet eller att de har ett 

större utbud av familjehem vid en ny placering. Det är genomgående att barnets ålder har en 

avgörande betydelse för hur ofta och hur långa umgängena ska vara. En tolkning kan här vara 

att yngre barn behöver ett mer frekvent umgänge för att ges möjlighet till att knyta an till sina 

biologiska föräldrar eller för att bibehålla kontakten med personerna de redan knutit an till. 

Bowlby (2010) hävdar att människan strävar efter att knyta an till sina närmaste, vilket 

innebär att barnet kan ha knutit an till sina föräldrar innan placeringen. Barnet kan även ha 

knutit an till familjehemsföräldrarna och av den anledningen behöver barnet ges möjlighet att 

knyta an till föräldrarna om en återförening skulle aktualiseras. Haight et al. (2003) 

understryker att socialarbetaren bör jobba aktivt för att barn som placerats i tidig ålder ska 

kunna knyta an till sina biologiska föräldrar då deras främsta anknytningspersoner utgörs av 

familjehemsföräldrarna.  Broberg et al. (2008) menar att barnet är biologiskt programmerat att 

knyta an till dem som ger regelbunden omvårdnad, därmed kan barnet ha knutit an till 

familjehemsföräldrarna och inte till de biologiska föräldrarna. Överlag kan vi tolka att 

intervjupersonerna mest pratar om hur umgänget kan anpassas för att säkerställa en 

anknytning till familjehemsföräldrarna och att umgänget med de biologiska föräldrarna inte 

ska vara mer än ”tillräckligt”. Därmed pratar de inte i samma utsträckning om barnets relation 

till sina biologiska föräldrar. Att intervjupersonerna resonerar på ett sådant vis kan också 

stödjas i det Fanshels och Shinns (1978) och Haight et al. (2003) menar, att umgänge inte bara 

är positivt för barnet då detta kan försvåra för barnet att knyta an och anpassa sig i 

familjehemmet.  

5.3 Stöd för umgänge 

 

Genomgående i alla intervjuer är att stöd från socialtjänsten eller andra aktörer är viktigt för 

ett fungerande umgänge. Det framställs att både barn, familjehem och föräldrar kan vara i 

behov av någon form av stöd. När det gäller stöd för barnet pratar de om att barn behöver få 

enskild anpassad information om hur och när umgänget ska ske då det skiljer sig åt hur 

mycket barn behöver förbereda sig inför umgänge. Där nämns även att anhöriga kan vara 

behjälpliga vid ett umgänge.  
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IP.6: ”[…]då kanske man tänker så här att finns det några andra anhöriga i närheten, som 

kan finnas som stöd också. Det kanske är så här att mormor och morfar och farmor och farfar 

finns här och de är helt okej, så att hon [Victoria, vinjett 3] kanske känner en trygghet själv 

att om det inte funkar så kan jag i alla fall gå dit. Där är jag välkommen i alla fall.” 

Samtliga säger att familjehemmet behöver stöd i form av handledning och utbildning gällande 

hur de ska förhålla sig till umgänget. Detta sker bland annat genom hembesök från 

familjehemssekreterarna. 

IP.6: ”Men sen också att man pratar med familjehemmet, för det gör vi ju generellt oftast när 

vi placerar ett barn, att vi är med och styr i umgänget och det här kommer att se ut så och de 

får också handledning i det här med hur det kan fungera, och de utbildas också i hur man ska 

förhålla sig för det är en svår situation som man [familjehemmet] sätter sig i.” 

För föräldrarna diskuteras många olika former av stödinsatser som föräldrastöd, 

kontaktperson, umgängesstöd och andra öppenvårdsinsatser.   

IP.1: ”[…] att man tar hjälp av kontaktpersonen, ser till att det [umgänget] verkligen blir av 

när det är tänkt att det ska bli”  

I de två föregående citaten går det att se att socialarbetarens makt återkommer, i och med att 

det framgår att de är med och styr och bestämmer över umgänget och familjehemmets 

uppdrag. Men också att de ser till att umgänget blir som de har tänkt.  

Under intervjuerna berörs stödinsatser för umgänget på många olika sätt vilket även 

forskningen framställer som något viktigt (Masson, 1997; Haight et al., 2003; Sanchirio & 

Jablonka, 2000). Som tidigare nämnt framställs i intervjuerna stöd, handledning och 

utbildning till familjehemmet som något betydelsefullt. Detta är även något Sanchirio och 

Jablonka (2000) betonar då det påverkar barnet positivt och ökar familjehemsföräldrarnas 

engagemang för att upprätthålla en kontakt mellan barnet och dennes föräldrar. Masson 

(1997) menar även att socialarbetaren har en viktig uppgift i att ge stöd för att föräldrar ska 

kunna upprätthålla kontakten med sina barn som är placerade i familjehem. Det har även visat 

sig att när socialarbetarens engagemang i umgänget minskar, minskar också kontakten mellan 

barnet och föräldrarna (Haight et al., 2003). Intervjupersonernas diskussioner rörande 

stödinsatser kan tolkas som att de i största möjliga mån stöttar barnet, familjehemsföräldrarna 

och de biologiska föräldrarna samt att de jobbar för att hitta alternativa lösningar för att någon 

form av kontakt ska bli möjlig. Det framgår dock inte hur deras stöd fungerar och om de har 

resurser som krävs för att ge tillräckligt med stöd. I sin tur kan detta å ena sidan tolkas som att 

de har resurserna som krävs eller att de å andra sidan inte vill prata om den eventuella brist på 

resurser som de har. Emellertid kan det vara så att intervjupersonerna inte ens tänkt på att 

reflektera kring detta. Vidare kan även stödet som ges till barnet, familjehemsföräldrarna och 

de biologiska föräldrarna vara beroende av socialarbetarens engagemang. Handlingsutrymmet 

socialarbetaren innehar ger utrymme till olika tolkningar av hur mycket stöd som behövs 

vilket medför att olika mycket stöd ges.  
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5.4 Umgängets vikt 

 

Något som är frekvent återkommande i alla intervjuer är vikten av att alla 

familjehemsplacerade barn har någon slags kontakt med sina biologiska föräldrar oavsett vad 

syftet med placeringen är. Anledningar som anges som skäl till att barnet bör bibehålla en 

kontakt med sina föräldrar är för att det är nödvändigt för att behålla en relation med 

föräldrarna och för att barnet ska få behålla sin bakgrund. Det förmedlas som viktigt att barn 

ska bibehålla en kontakt med sina föräldrar men för det mesta går inte intervjupersonerna in i 

detalj på varför.  

IP.5: ”[…]men vi står ju inför det faktum att barnet ska ha umgänge med sina föräldrar så 

då får man ju se till att det funkar[…]” 

IP.1: ”Så det beror ju lite på hur man tänker fortsättningen av placeringen, men kontakt ska 

det ju ha. Det är ju så.”  

I det första citatet går det att tolka som att intervjupersonen uttrycker det som en sanning att 

barnet ska ha umgänge med sina föräldrar. Det visar att det är erkänt att barn i största möjliga 

mån ska träffa sina föräldrar. Vidare kan vi se det som att intervjupersonen framställer det 

som deras skyldighet att få till stånd ett umgänge. I andra citatet verkar det som att umgänget 

utformas beroende på hur stor möjligheten för en återförening är.  

Det framgår i intervjuerna att idealet är att barnet ska ha någon slags kontakt med sina 

biologiska föräldrar. Haight et al. (2003) och Nesmith (2012) menar att en kontakt är 

avgörande för om barnet ska kunna flytta hem igen. Att intervjupersonerna inte uttryckligen 

säger att barnet behöver ett umgänge för att kunna flytta hem kan härledas till att de eventuellt 

tar detta förgivet. Börjeson och Håkansson (1990) hävdar att ett umgänge kan möjliggöra en 

bearbetning av separationen för barnet och samtidigt ha stor betydelse för hur barnets relation 

till familjehemsföräldrarna blir. Vidare menar de att familjehemmet blir mottagare av 

negativa konsekvenser om barnet inte får ha något umgänge. Således är barnets umgänge med 

sina biologiska föräldrar av stor vikt för både barnet, familjehemsföräldrarna och de 

biologiska föräldrarna.  

5.5 Barnets anknytning  

 

I samtliga intervjuer diskuteras barnets anknytning i någon bemärkelse. Genomgående är att 

hur ofta umgänget ska vara styrs till stor del av om en återförening med föräldrarna är 

tänkbar. Alla poängterar dock att det alltid arbetas för en återförening och att en god 

anknytning till föräldrarna är viktigt för att möjliggöra detta. De framför att föräldrarnas 

förändringspotential är avgörande för att en återförening ska bli möjlig. Om barnet är placerat 

på grund av brister hos föräldrarna så måste föräldrarna ändra sig för att en återförening ska 

ske. Detta påverkar hur mycket umgänge föräldrarna ska ha med sitt barn under 

placeringstiden och om barnet förväntas kunna flytta hem till föräldrarna blir umgänget mer 

frekvent. Vissa betonar vikten av att föräldrarna informeras om vad de förväntas förändra för 

att få utöka umgänget eller återförenas med sitt barn. Under intervjuerna framgår det även 
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från en del att förälderns ansträngning och insikt i sin problematik påverkar hur umgänget 

utformas.   

IP.2: ”Det känns ju först så att man tänker att hon [Vera, vinjett 2] kommer ju inte flytta hem 

så fort. Jag tänker ju att mamma måste få känna sig bättre.” 

IP.6: ”Sen måste man ju också se till alltså, att även om det är ett LVU nu så måste man ju 

också se till förändringspotentialen, för tanken är ju att barn ändå ska tillbaka till sina 

föräldrar.” 

Under intervjuerna belyses vikten av anknytning på olika sätt. Vissa menar att anknytningen 

till föräldrarna påverkar hur umgänget ska utformas. De diskuterar även att umgänget till en 

början kan behöva begränsas för att barnet ska kunna knyta an till familjehemmet. En 

familjehemsförälder kan även behöva vara hemma en tid för att barnet ska ges möjlighet att 

knyta an. De understryker att oavsett om barnet förväntas kunna flytta hem till sina föräldrar 

eller inte, är en god anknytning till föräldrarna fördelaktig.     

IP.1: ”Men vår upplevelse är ju att, har du en bra anknytning till dina föräldrar så är ju 

också möjligheten till anknytning till nya anknytningspersoner lättare. De barn som inte 

knutit an till sina föräldrar av olika anledningar har ju också svårare att komma in i 

familjehemmet på ett bra sätt. De har ingen tillit och de har inte verktyg för det även om 

familjehemmet gör allt som står i deras förmåga.”  

Tyrell och Dozier (2008) menar att barnets familjehemsföräldrar har mycket svårare än 

barnets biologiska mamma att knyta an till barnet. Om barnet dessutom haft svårt att knyta an 

till sina föräldrar innan placeringen blir anknytningen till familjehemsföräldrarna ännu mer 

problematisk. Haight et al. (2003) påstår att barnets anknytning har betydelse för kommande 

relationer. Därmed är det lättare för barnet att knyta an till familjehemsföräldrarna om barnet 

kunnat knyta an till sina biologiska föräldrar innan. För att barnet ska kunna knyta an till 

familjehemsföräldrarna menar Andersson (1998) att barnet behöver ha en kontinuerlig 

kontakt med sina föräldrar.  Enligt anknytningsteorin kan barn utveckla antingen en trygg 

eller en otrygg anknytning till sina närmaste beroende på hur dessa svarar på barnets signaler 

(Broberg et al., 2006; Bowlby, 2010). Barn som har en trygg anknytning till sina föräldrar 

kommer troligtvis att klara av att vara placerade bättre och knyta an till 

familjehemsföräldrarna på ett bra sätt. För att detta ska ske behöver barnet även få stöd och 

familjehemsföräldrarna behöver engagerar sig för att skapa en god relation dem emellan. 

Dilemmat med detta är att det blir svårare emotionellt om barnet ska återförenas med sina 

föräldrar och flytta hem igen, men barnet mår alltid bättre av en trygg anknytning. Om barnet 

inte har någon trygg anknytning till sina föräldrar innan placeringen blir tiden som placerad i 

familjehem svårare och det blir mer problematiskt för familjehemmet att hantera barnet, 

risken blir därmed att placeringen avbryts.  

5.6 Socialtjänstens makt och vanmakt 

 

Alla framför att umgänget kan behöva kontrolleras i någon mening för att det ska bli så bra 

som möjligt för barnet. Några diskuterar att det kan vara nödvändigt med övervakade 
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umgängen när föräldrar brustit mycket i sin omsorg till barnet. Ett övervakat umgänge kan 

även vara nödvändigt för att kontrollera att föräldern håller överenskommelser, såsom att vara 

nykter vid umgänget. Vissa pratar om att de upplever sig begränsade när det gäller att 

kontrollera umgänget, att de tvingas tillåta umgängen som inte är lämpliga för barnet och att 

föräldrarnas rättigheter därmed går före barnets. Vidare samtalar de om, i en av intervjuerna, 

att socialtjänsten är restriktiva till att begränsa umgängena.   

IP.5: ”Sen har man ju här ett LVU. Då har man ju möjlighet till att begränsa, vi har ju 

makten till att göra det. Men vi är också mycket väl medvetna om, medvetna, att det sällan är 

en bra idé […]”   

Här visar det sig att socialtjänsten har en makt att begränsa umgänget vilket intervjupersonen 

tydligt uttrycker, då ordet makt används. Samtidigt kan det tolkas som att de är begränsade i 

att använda sin makt då det uttrycker att det sällan är en bra idé således kan de känna en 

vanmakt. En annan form av kontroll som diskuteras är den socialtjänsten har över 

familjehemmet. Familjehemmet som uppdragstagare kan inte neka barnet ett umgänge även 

om de finner det olämpligt då det är socialtjänsten som tar beslut kring umgänget. Det 

framförs även i en av intervjuerna att socialtjänsten kan säga till familjehemmet hur de ska 

förhålla sig till ett umgänge mellan barn och föräldrar.  

IP.4: ”Och sen är det ju kanske lite knepigt att vara uppdragstagare, alltså som familjehem, 

att ha väldigt starka åsikter, men man måste även förstå i sitt uppdrag att man kan måsta 

genomföra det [umgänget].” 

Citatet ovan speglar tydligt den makt familjehemssekreterarna har över familjehemmen. Det 

kan tolkas som att familjehemssekreterarna kontrollerar att familjehemmen utför umgängena 

på det sätt de har bestämt och därmed får familjehemsföräldrarnas åsikt ge vika. 

Familjehemsföräldrarna kan anse att umgänget är olämpligt då de ser att barnet inte mår bra 

av det och får svårare för att anpassa sig i familjehemmet. Haight et al. (2003) menar även att 

familjehemsplacerade barn i vissa fall kan ha svårigheter att anpassa sig i familjehemmet, 

vilket de menar beror på en för tät kontakt med sina biologiska föräldrar under 

placeringstiden. 

Det framgår att det är socialarbetarna som styr hur umgänget ska utformas men samtidigt 

tolkar vi det som att de sällan styr umgänget helt och hållet då de har ramar i organisationen 

som begränsar deras handlingsutrymme. Vi tycker att intervjupersonerna visar på ett splittrat 

synsätt och ger dubbla budskap då de å ena sidan uttrycker att de har en makt att begränsa 

umgänget med då de å andra sidan uttrycker att det sällan använder den makten. Detta har 

sina förklaringar i att tvingande inslag såsom att begränsa umgänget ska användas restriktivt. 

Vidare påverkas också socialarbetarens handlingsutrymme av att hänsyn måste tas till 

organisationens uppdrag och alla inblandade parter (Svensson et al., 2008). Åter igen visar det 

sig tydligt att familjehemsplacerade barn ska ha umgänge i största möjliga mån och att det är 

allmängiltigt att det ska vara på det viset.  
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5.7 Reaktioner på umgänge 

 

Många diskussioner under intervjuerna berör reaktioner som väcks i samband med umgänge. 

Det är reaktioner från barnet, familjehemmet och föräldrarna som berörs. Samtliga framför att 

det är mer regel än undantag att barnet reagerar på umgänge på något vis. Vissa menar att det 

är vanligt att barnet gör en tillbakagång i sin utveckling efter umgänget, även om umgänget 

har fungerat bra. Barnets reaktion efter umgänget kan även bero på att det inte finns samma 

tydliga struktur och regler i föräldrahemmet som i familjehemmet. Dock framför en att det är 

positivt att barnet reagerar utåt och att det är värre om barnet reagerar med att bli passiv.  

 

IP.5: ”[…]så egentligen så länge barnet reagerar och agera med frustration och ilska så är 

det, tänker jag, positivt. För då kan man möta det och prata om det och det är jätteviktigt att 

man gör det.” 

Här ges en normaliserande bild av att familjehemsplacerade barn reagerar på umgänge med 

sina biologiska föräldrar vare sig umgänget har varit bra eller dåligt. De uttrycker aldrig att 

reaktionerna efter umgänge kan bero på att barnet haft det mindre bra under sitt umgänge, 

utan den generella bild de ger handlar hela tiden om att barnet reagerar oavsett. Haight et al. 

(2003) hävdar att dessa reaktioner kan bero på att barnet både återförenas och separeras från 

sina biologiska föräldrar under en kort tid och det kan medföra att barnets eventuella 

beteendeproblem förvärras när barnet kommer tillbaka till familjehemmet. I citatet ovan 

hävdar intervjupersonen att det är positivt att barn reagerar utåt med frustration och ilska för 

då kan de i sin yrkesroll möta det. Vidare kan vi fundera kring hur de barn som inte agerar på 

ett sådant sätt kan bemötas då det uttrycks vara svårare.  

Några intervjupersoner betonar att familjehemmet måste härbärgera barnets reaktioner efter 

umgänge vilket kan upplevas som påfrestande. Det i sin tur kan göra att familjehemmet 

reagerar med att vara negativa till ett fortsatt umgänge. De nämner även att när föräldrar 

uteblir från umgängen måste även familjehemmet hantera den sorg och besvikelse som ett 

uteblivet umgänge medför för barnet. En nämner också att familjehemmet måste stötta barnet 

om de saknar föräldrarna mellan umgängena. Föräldrarna, i sin tur, kan reagera genom att 

vara negativa mot familjehemmet då de känner sig utkonkurrerade av dem.  

IP.5: ”[…] sen är det ju alltid till en början problematiskt när man är förälder och blir 

avtagen liksom det viktigaste, det bästa man har och att kunna acceptera att nej, som mamma 

och möter sin lilla sexåring och när det händer någonting så springer han till 

familjehemsmamman och söker tröst, alltså det är ju någonting som skär och det är inte alltid 

så enkelt utan då är det ju lättare att man kanske som förälder hittar saker att klanka ner på 

familjehemmet.” 

Detta citat visar på hur intervjupersonen ser placeringen och umgänge ur den biologiska 

mammans perspektiv. Det framgår hur stor vikt barnets anknytning har för relationen till både 

den biologiska mamman och familjehemsmamman och att den kan göra umgängena mycket 

känslosamma. Det är intressant att intervjupersonen i detta fall endast pratar om den 

biologiska mamman och familjehemsmamman när hon pratar om anknytning. Detta kan 
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tolkas som att anknytningen till den biologiska pappan och familjehemspappan ses som 

sekundär. Vidare visar citatet på den maktlöshet som de biologiska föräldrarna kan känna och 

därmed framstår det inte som så konstigt att de söker brister hos familjehemsföräldrarna. För 

att lösa denna problematik är det viktigt att de biologiska föräldrarna och 

familjehemsföräldrarna har en god kontakt som medför att de kan uppskatta varandras 

perspektiv och utbyta idéer om föräldraskapet (Nesmith, 2012). Vidare menar Westberg och 

Tilander (2010) att samarbete mellan familjehemsföräldrarna och de biologiska föräldrarna är 

viktigt för ett fungerande umgänge.  

5.8 Utformningen av umgänge  

 

Vid samtliga intervjuer pratar intervjupersonerna om att det är svårt att utforma umgänge. 

Dels är det svårt att leva upp till ansvaret de besitter i sin yrkesroll och dels är det svårt 

inledningsvis, vid utformningen av umgänge, att veta vad som är lämpligt för det 

familjehemsplacerade barnet. Vid en intervju nämns det att det upplevs svårt att motivera för 

barnet huruvida umgänget måste begränsas och varför barnet inte ska bo hos sina föräldrar. 

Andra pratar om att det är svårt att se vad barnet behöver och därmed blir det inte lätt att 

utforma umgänget.  

IP.1: ”[…] Och umgänge är ju bland det svåraste, tycker jag. Man vet ju att det är viktigt, 

men samtidigt ska det ju inte ske på bekostnad av barnet.”  

I detta citat kan vi än en gång se vikten av att familjehemsplacerade barn har ett umgänge med 

sina biologiska föräldrar. Det kan tolkas som att det enda som kan göra att ett umgänge ska 

begränsas är om barnet far illa av det.  Intervjupersonen använder sig här av ordet ”man” som 

kan tyda på en generalisering och att alla vet att umgänge är viktigt. Vidare pratar alla i någon 

mån om att det är nödvändigt att prova sig fram med umgänge för att finna en lämplig nivå på 

det. Det framställs som onormalt att hitta rätt nivå på umgänget direkt. En tolkning kan vara 

att intervjupersonerna pratar om att det är svårt att utforma umgänge för att rättfärdiga de 

gånger det blivit fel vid utformningen av umgänget. Det kan även vara så att umgänget är 

mycket komplext att utforma då många parter är inblandade. Att det vid intervjuerna uttrycks 

vara svårt att utforma umgänget tyder på att de har ett handlingsutrymme i detta vilket innebär 

att umgänget kan bli olika beroende på vilken socialarbetare som handlägger ärendet. 

Intervjupersonerna nämner vidare att barnets ålder och placeringens längd bidrar till att 

umgänget är föränderligt över tid. Här anger intervjupersonerna att det beror på att barnets 

förändrande intressen påverkar hur umgänget ska utformas.   

IP.6: ” […] vi har ju placeringar som vi placerar, när de är ganska små och så bor de kvar i 

flera år och då skaffa de ett liv i den kontexten. Och umgänget ändras ju också efter tid för då 

kanske man är tre år när man placeras men när man är sju år så spelar man fotboll och så är 

det en cup som man ska spela under lovet så man måste ju vara lite följsam i det. Och så blir 

det kanske när man är tolv år så ska man åka på läger och så ska man göra det här och det 

här så man kanske inte heller har tid så man kan slita sig att träffa mamma och pappa men 

samtidigt så ska jag göra det här med kompisarna. Så man måste ju hela tiden vara följsam i 

ett umgänge också och se till att det blir så bra som möjligt för henne [Victoria, vinjett 3].” 
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Alla anger att umgängesbegränsningar endast tillämpas i yttersta fall och att de strävar efter 

att alla barn ska ha umgänge med sina föräldrar. Flera diskuterar även att det är svårt att få till 

stånd ett fungerande umgänge när föräldern inte engagerar sig i att träffa sitt barn.  En 

intervjuperson nämner att det är mycket lättare att utforma ett umgänge när föräldern 

efterfrågar det och därmed är det lättare att jobba med umgänge inom SoL-placeringar där 

föräldern samtyckt till frivilliga insatser. Det uttrycks vara gynnsamt med SoL-placeringar 

eftersom de inte är tvingande och placeringar enligt LVU anges vara svårare att få till stånd. 

Intervjupersonerna pratar inte här om LVU-placeringar i den bemärkelsen att det kan innebära 

att barnet kommer från en familj med större problematik eller att barnets egen problematik är 

större, utan de pratar om tvingande kontra frivilliga placeringar. Således är problematiken så 

mycket större vid LVU-placeringar än vad som anges och det gör allt mycket mer 

komplicerat. Vid LVU-placeringar är det svårare att hjälpa föräldrarna, hjälpa barnet och få 

till stånd en fungerande placering. Dessutom är problematiken kring anknytning och 

umgängen större. Följaktligen blir socialarbetarens stöd viktig för att de biologiska 

föräldrarna ska kunna upprätthålla kontakten med sina barn placerade i familjehem (Masson, 

1997).  

6. Slutsats och diskussion  

 

Resultaten gällande hur familjehemssekreterarna tycker att umgänget mellan 

familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar ska ordnas framgår i kategorierna: 

Umgänge med barnet som utgångspunkt, Anpassning av umgänge och Stöd för umgänge. 

Främst menar familjehemssekreterarna att umgänget ska ordnas med barnet som 

utgångspunkt. Barnets åsikt är i detta sammanhang viktig men i slutändan är det de vuxna, det 

vill säga familjehemssekreterarna, som bestämmer vad som är det bästa för barnet. Barnets 

ålder har även betydelse för i vilken omfattning barnet får uttrycka sig och bli lyssnat på, 

vilket medför att äldre barn i större utsträckning får vara med och definiera vad deras bästa är. 

Familjehemssekreterarna tycker även att umgänget ska anpassa utefter olika aspekter såsom 

tid, plats, avstånd samt barnets ålder och föräldrarnas förmågor, vilket framförs som 

ofrånkomligt. Ytterligare en viktig del i hur umgänget ska ordnas är att stöd ges från 

socialtjänsten till både barn, familjehem och föräldrar.  

Under kategorierna Umgängets vikt, Barnets anknytning och Socialtjänstens makt och 

vanmakt framträder det hur familjehemssekreterarna argumenterar för deras bedömningar av 

umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. I argumentationen 

poängterar de vikten av kontakt mellan barnet och de biologiska föräldrarna. Denna kontakt 

anses viktig för att barnet ska behålla relationen med sina föräldrar och behålla sin bakgrund. 

Anknytning är också en viktig del i hur familjehemssekreterarna argumenterar för umgänge, 

där ses både anknytningen till familjehemsföräldrarna och till de biologiska föräldrarna som 

viktig. I viss mån framställs det dock som att det är av större vikt att barnet knyter an till 

familjehemsföräldrarna. I samband med denna argumentation berörs 

familjehemssekreterarnas makt och vanmakt rörande utformningen av umgänget där det 

framträder att de har makt att begränsa men nyttjar sällan denna makt. Det kan tolkas som att 
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vanmakten som familjehemssekreterarna upplever bottnar i tanken om att begränsningar ska 

användas restriktivt.  

Hur familjehemssekreterarna beskriver att umgänget mellan familjehemsplacerade barn och 

deras biologiska föräldrar fungerar i verkligheten berörs under kategorierna Reaktioner på 

umgänge och Utformningen av umgänge. Resultaten visar här att umgänget är bundet till 

reaktioner från barnet, familjehemmet och de biologiska föräldrarna och att det uppfattas som 

något normalt. Familjehemssekreterarna upplever det även svårt att utforma umgänget och 

resultaten visar att umgänget ofta förändras över tid. 

Sammantaget ger dessa resultat uttryck för två huvudsakliga diskurser som visar vad 

familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn 

placerade i familjehem enligt LVU utifrån principen om barnets bästa. Diskurserna trädde 

fram då underliggande meningar studerades i familjehemssekreterarnas tal och där 

synliggjordes vad familjehemssekreterarna tar för givet och utesluter. De två diskurserna är 

diskursen om umgänge som en självklarhet och diskursen om umgänge utifrån barnets behov. 

I den första diskursen framgår det att umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras 

biologiska föräldrar ska ske och umgänget ses därmed som något som tas för givet. Det är 

svårt att se om familjehemssekreterarna säger att barnet ska ha umgänge utan vidare 

förklarning för att det är underförstått att det är av stor vikt eller för att lagen och deras 

uppdrag säger det. Vi tänker även att det faktum att barnet ska ha umgänge är bundet till den 

tid vi lever i nu och att kontakten mellan barn och förälder har en hög status i vår kultur. Det 

är vedertaget att barns relation med sina föräldrar är av oerhört stor vikt.  Vidare kan det 

tänkas att familjehemssekreterarna inte ger några utförliga motiveringar till att umgänge ska 

äga rum då anledningen till umgänget är att barnet ska kunna återförenas med sina biologiska 

föräldrar. I denna diskurs framställs det att i familjehemssekreterarnas verklighet, i den 

verklighet de befinner sig nu, är det en självklarhet att föräldrarna ska ha en kontakt med sitt 

barn för att barnets behov ska kunna tillgodoses. Således är familjehemssekreterarnas sätt att 

bedöma umgänget socialt konstruerat och bygger i stor utsträckning på rättsliga principer men 

även på deras tro om att de biologiska föräldrarna ska ha en kontakt med sina barn och att det 

är för barnets bästa.  

I den andra diskursen framstår det att umgänget i första hand ska ske utifrån barnets behov 

och vad dessa är avgörs med hjälp av familjehemssekreterarnas professionella uppsättning av 

tankar och idéer. Det blir därmed i detta sammanhang familjehemssekreterarna som i första 

hand avgör vad barnets bästa är även om hänsyn tas till att hämta in barnets åsikter efter ålder 

och mognad. Att det tas hänsyn till att barnet får uttrycka sin åsikt ju äldre de blir är något 

som framkom outtalat under intervjuerna då familjehemssekreterarna endast resonerade kring 

barnets åsikt då vinjetterna med de två äldre barnen (Vera, vinjett 2 och Victoria, vinjett 3) 

behandlades. När vinjetterna med de två yngre barnen (Robin, vinjett 1 och Ali, vinjett 4) 

diskuterades talade familjehemssekreterarna om ålder ur ett annat perspektiv. Här visade det 

sig att barnets ålder påverkar längden och frekvensen på umgänget. Vi tänker att anledningen 

till detta kan vara att små barn har större behov av en trygg anknytning till både de biologiska 

föräldrarna och familjehemsföräldrarna. Äldre barn har redan hunnit knyta an till någon vuxen 

och det kan även uppfattas som att de klarar sig mer på egen hand än yngre barn. Vidare 



 

32 
 

betraktas därmed barnets behov i anknytningstermer och utefter en potentiell återförening. 

Dessa två synsätt på barnets behov kan stå i konflikt med varandra. Familjehemssekreterarna 

ska verka för att barnet behåller en god anknytning till sina biologiska föräldrar och verka för 

att barnet bygger upp en anknytning till familjehemsföräldrarna samtidigt som de ska ha 

återföreningsprincipen i åtanke. När familjehemssekreterarna talar om anknytning framhålls 

anknytningen till familjehemsmamman och den biologiska mamman. Detta tolkar vi som att 

anknytningen till dessa är viktigare än anknytningen till familjehemspappan och den 

biologiska pappan. Att familjehemssekreterarna pratar om anknytningen på detta sätt kan 

härledas till gamla idéer om att mamman är den viktigaste anknytningspersonen.  Det kan 

även förklaras med de föreställningarna om könsroller som finns i samhället där mamman bär 

ett större ansvar för barnet. Att mamman ses som den primära anknytningspersonen kan även 

ha att göra med att mamman vanligtvis tillbringar mer tid med barnet när det är litet.   Det är 

vidare av stor vikt att familjehemssekreterare reflekterar kring att mamman ses som en 

viktigare anknytningsperson då barn även har behov av att knyta an till manliga personer.  

I de två diskurserna diskursen om umgänge som en självklarhet och diskursen om umgänge 

utifrån barnets behov uppstår också en spänning mellan återföreningsprincipen och principen 

om barnets bästa. Familjehemssekreterarna måste enligt återföreningsprincipen arbeta för att 

skapa förutsättning för att barnet ska kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar under 

trygga förhållanden. Samtidigt måste familjehemssekreterarna i sitt arbete ha barnets bästa i 

beaktan, vilket innebär att alla beslut som rör barnet ska styras av denna princip. Som tidigare 

konstaterats är det de vuxna kring barnet som till största del avgör vad som är barnets bästa, 

detta gäller framför allt små barn. Således är det komplext i sig att avgöra vad som är barnets 

bästa, vilket leder till att familjehemssekreterarnas arbete blir ännu mer komplicerat. Att 

familjehemssekreterarna i sin yrkesroll både styrs av återföreningsprincipen och principen om 

barnets bästa innebär ett dilemma som de måste hantera och som de inte heller kan undvika. I 

allt detta har de även ett handlingsutrymme som gör att de kan hantera detta dilemma på olika 

sätt. Handlingsutrymmet i sin tur styrs av om placeringen är enligt LVU eller SoL och baseras 

även på deras kunskap om anknytning och om föräldraskapet, vilket resulterar i att 

familjehemssekreterare med olika mycket kunskap hanterar ärenden olika. När barn är 

placerade enligt LVU har socialtjänsten större möjligheter att styra umgänget än vid SoL-

placeringar eftersom dessa placeringar inte grundar sig på ett samtycke. I allt detta har även 

socialtjänsten en makt att begränsa umgänget som familjehemssekreterarna dock uttrycker att 

de använder restriktivt. Detta kan grundas i att frivillighet och samtycke är så djupt rotat i 

dagens sociala arbete. Att umgängesbegränsningar ska tillämpas restriktivt kan ses som något 

positivt då det är mindre problematiskt att stödja och hjälpa personer som samtyckt till detta. 

När personer samtycker är de också överlag mer villiga att själva bidra till en förändring 

vilket även det är något att föredra. Att ett samtycke väger tungt kan även härledas till att ett 

tvång kan upplevas som kränkande och ge upphov till obehag för den enskilde. Vidare kan vi 

fundera kring om ett samtycke alltid är ett samtycke i dess rätta mening. Föräldrar till barn 

som ska placeras i familjehem kan ge sitt samtycke eftersom de är medvetna om att barnet 

annars kommer att placeras genom tvångsåtgärder. Därmed kan socialtjänsten använda sin 

makt mot den enskilde utan en medvetenhet om att detta sker. Sammantaget framstår det i 

diskurserna att familjehemssekreterarna, i denna kontext det vill säga i denna studie, har störst 
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makt i och med att de innehar rättigheten att bestämma över umgängets utformning. De andra 

aktörerna som deltar i diskurserna, det vill säga barnet, de biologiska föräldrarna och 

familjehemsföräldrarna innehar i sin tur olika positioner och rättigheter i detta.  Barnet ses 

som en ”halv deltagare” som får yttra sig till viss del. De biologiska föräldrarna har rättigheter 

men dessa är begränsade. Familjehemsföräldrarna i sin tur innehar rättigheten att agera som 

föräldrar. Att familjehemssekreterarna innehar mest makt att bestämma medför att deras 

arbete blir mycket viktigt och det innebär att de måste vara lyhörda för resterande aktörer som 

inte innehar samma makt. Familjehemssekreterarna måste ha en medvetenhet kring den makt 

de innehar och reflektera över den då detta har så stor betydelse för hur de bedriver sitt arbete. 

I sin tur innebär detta att familjehemssekreteraren i detta sammanhang har det största ansvaret 

för att placeringen ska bli lyckad. Det krävs dock ett förtydligande att familjehemsplacerade 

barn har, som tidigare nämnt, en särskild utsedd socialsekreterare som endast har barnets 

intresse i fokus. Att de olika aktörerna har olika mycket makt att bestämma kan även medföra 

att de biologiska föräldrarna känner sig åsidosatta då det är familjehemsföräldrarna som intar 

rollen som föräldrar till det familjehemsplacerade barnet.  

I förarbetet med studien fann vi att familjehemsplacerade barns umgänge är ett vanligt ämne 

att undersöka. Däremot kan vårt kvalitativa metodval ses som något unikt när det gäller att 

undersöka detta ämne då vi inte har funnit någon annan studie med en diskursiv ansats som 

gör det. Detta medför att vi kan ha uppnått en annan form av kunskap. En svårighet med detta 

metodval har däremot varit att diskursbegreppet inte är väl definierat och att det finns många 

olika tolkningar på vad det innebär, vilket gjort att det inte varit enkelt att göra en 

diskursanalys. Vi anser ändå att vi lyckats få en tillräcklig förståelse för att kunna genomföra 

detta.  

Tillämpningen av vinjettmetoden har i denna studie gjort att vi kommit närmare verkligheten 

än vad vi kunnat med en traditionell intervju. Med hjälp av vinjetterna har vi fått ta del av 

resonemang som liknar sådana som förs i familjehemssekreterarnas arbetsroll och därmed har 

vi kommit närmare fältet. Vidare har även vinjetterna gett oss en djupare förståelse av 

familjehemssekreterarnas arbete då diskussionerna till en början handlade om fallen som 

beskrevs i vinjetterna och sedan på grund av igenkänningsfaktorn mynnade ut i diskussioner 

rörande verkliga fall. Intervjupersonerna har vid intervjuerna varit mycket öppna och delat 

med sig av erfarenheter och tankar kring umgänge som har gjort att vi fått ett brett material att 

arbeta med. Detta har i sin tur lett till att vi kunnat uppnå studiens syfte. 

Som tidigare nämnt har vi i denna studie inte studerat något utöver det insamlade empiriska 

materialet, det vill säga vi har inte studerat någon annan verklighet än den våra intervjuade 

familjehemssekreterare förmedlat. Vår studie är inte heller fristående från de diskurser den 

studerar vilket innebär att vi som författare är medskapare till diskursen om umgänge som en 

självklarhet och diskursen om umgänge utifrån barnets behov. Vi har genom vår 

diskursanalys bidragit till att skapa alternativa sanningar om det familjehemssekreterarna 

förmedlar, men dessa behöver inte vara bättre än de redan etablerade sanningarna som finns. 

Denna studie uppfyller trots det en koherens då det i analysen går att följa hur resultaten 

framställts och således kan resultaten ses som trovärdiga.  
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Som förslag för framtida forskning vill vi föreslå att en studie med samma eller liknande syfte 

genomförs men i större omfattning med fler intervjupersoner verksamma på fler orter. Vi 

hade i vår studie ingen större möjlighet att gå in djupare på ämnet och vi finner det därmed 

värdefullt att göra en mer djupgående studie där det blir gångbart att genomföra jämförelser 

mellan olika orter eller mellan olika yrkeskategorier inom socialtjänsten som har inflytande 

över umgängesfrågor.  

Avslutningsvis har vi genom denna studie fått en djupare förståelse för vilka diskurser som 

styr hur umgänget mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar utformas. 

Genom att lyfta fram familjehemssekreterarnas roll har en medvetenhet kring deras stora 

betydelse för familjehemmet, det familjehemsplacerade barnet och dennes föräldrar vuxit 

fram. Därmed har det framträtt att det sociala arbetet som bedrivs inom familjehemsvården är 

av ytterst stor vikt för samtliga parter och det är essentiellt att det bedrivs fortsättningsvis.  

Vidare är samhället föränderligt vilket genom historien visat sig då synen på umgänge 

förändrats från att familjehemsplacerade barn ska hållas separerade från sina föräldrar till att 

deras kontakt ses som ytterst viktig. Det innebär att synsättet på umgänge åter igen kan 

komma att ändras då samhället kanske inte har funnit det ultimata sättet att ta hand om 

familjehemsplacerade barn. Samhällsvården för familjehemsplacerade barn behöver hela tiden 

kunskaps utvecklas för att dessa barn ska kunna behandlas med deras bästa i fokus. Vidare 

kunskapsutveckling är även av stor vikt då familjehemsvården troligtvis kommer leva kvar. 

Även diskurser påverkas av att samhället förändras, det finns inga givna och statiska 

sanningar i samhället utan dessa skapas hela tiden i mötet mellan människor.  
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Bilaga 1  

Familjehemsplacerade barn och ungas umgänge med sina biologiska föräldrar 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som läser termin sex på Umeå universitet som nu ska genomföra en 

studie som utgör vår kandidatuppsats. Ni har utifrån ert arbetsområde som 

familjehemssekreterare, av oss blivit utvalda att tillfrågas om ni är villiga att delta i en 

gruppintervju med temat – familjehemsplacerade barn och ungas umgänge med sina biologiska 

föräldrar. Intervjun kommer endast att fokusera på placeringar enligt lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga.  Urvalet handlar om att ni inom era tjänster arbetar med 

umgängesfrågor och ni utgör därmed vår målgrupp.   

Detta brev innehåller information och en förfrågan, om ni utifrån era speciella kunskaper och 

erfarenheter vill delta i studien. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vad 

familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn placerade 

i familjehem enligt LVU utifrån principen om barnets bästa. De övergripande frågeställningarna 

avser att undersöka hur familjehemssekreterare tycker att umgänge ska ordnas samt hur de 

argumentar för sina bedömningar. Vi är även intresserade av hur familjehemssekreterarna tycker 

att umgänget fungerar i verkligheten.  

Upplägget för intervjun kommer att vara att 4 stycken vinjetter och efterföljande 

diskussionsfrågor presenteras och diskuteras i gruppen. I vinjetterna är realistiska problem 

beskrivna och frågeställningarna i dessa bygger på att det inte finns något korrekt svar utan målet 

är att få fram olika uppfattningar. Intervjun kommer att ta mellan en och en halv till två timmar. 

Det kommer att göras en ljudupptagning av intervjun och det är endast vi som kommer att ha 

tillgång till den. Ni kommer att vara anonyma och allt insamlat material kommer att förvaras så 

obehöriga inte kommer åt det. Det som sägs under intervjun kommer bara att användas till vår 

undersökning, och du kommer att få läsa resultatet efteråt om du vill. Dessutom styr du själv över 

din medverkan och kan därmed hoppa av om du så önskar. Om du vill delta i vår undersökning så 

kan du antingen ringa eller maila någon av oss så fort som möjligt då vår tid är begränsad. Efter 

detta bestämmer vi tillsammans en tid och plats att träffas på. 

Med vänliga hälsningar  

 

Caroline Öhlund  

Socionomstudent 

Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 

Tel: 070-xxx xx xx 

cast0083@socw.umu.se  

Malin Holmér  

Socionomstudent 

Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 

Tel: 073-xxx xx xx 

maho0172@socw.umu.se 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2  

Vinjett 1  

Robin är sex år och har varit placerad i sex månader i ett familjehem som ligger 20 mil från 

föräldrahemmet. Socialtjänstens placering av Robin grundar sig i en orosanmälan som 

inkommit från förskolan. De hade märkt att Robin ofta kom till förskolan i smutsiga kläder 

som inte heller var anpassade efter väder. De upplevde även att han luktade dåligt. 

Förskolepersonalen ansåg att Robin var tillbakadragen och att han inte följer en normal 

språkutveckling. Vid hämtning och lämning uppfattade de Robins föräldrar som oengagerade 

och de tog inte hänsyn till Robins bästa.  

Socialtjänstens utredning visade att Robins hemförhållanden var otrygga då hans föräldrar 

ofta lämnade honom ensam samt att de hade ett alkoholmissbruk.  Hans dagliga omsorg var 

även bristfällig då hans föräldrar inte kunde sköta hans hygien. Socialtjänsten bedömde 

därmed att Robin far illa i sin hemmiljö. Föräldrarna nekade till frivilliga insatser och ansåg 

inte att de hade brustit i sitt föräldraansvar och detta ledde till ett beslut om vård enligt LVU.  

 

I familjehemmet verkar Robin ha knutit an på ett bra sätt både till familjehemsmamman och 

familjehemspappan. Robin fungerar bättre i sin nya skola och han har gjort framsteg i sin 

språkliga utveckling.  

 

Vid umgängen har Robin visat sig orolig och familjehemmet upplever honom som lättretlig 

några dagar efter. Han har även ätit dåligt och sagt till familjehemmet att han har ont i magen 

dagar innan umgänget ska ske. Familjehemspappan har sagt att det tar ett par dagar för Robin 

att bli sitt vanliga jag efter umgänge. Föräldrarna däremot är mycket positiva till umgänget 

och ser gärna att det utökas.  

 

Familjehemmet inställning till umgänge är ambivalent då de å ena sidan anser att det är viktigt 

för barn att behålla en kontakt med sin ursprungsfamilj och de å andra sidan tänker att 

umgänget kan vara skadligt för Robin. Socialtjänsten tycker att det har fungerat bra att 

samarbeta med familjehemmet och föräldrarna i umgängesfrågor.  

Vinjett 2 

Vera är nio år och har varit placerad i ett år. Familjehemmet ligger ca 2 mil från 

föräldrahemmet. 

Socialtjänsten fick kännedom om ärendet genom att folktandvården anmälde oro för barn då 

Vera uppvisade en mycket dålig tandstatus som antydde på vanvård. De hade märkt att Vera 

hade en enorm tandläkarskräck och hon har varit sjuk och därmed uteblivit från flera 

tandläkarbesök. Dessutom inkom en anonym orosanmälan från en privatperson som uppgett 

att Vera flera gånger stått utelåst i trapphuset sent på kvällen.   

Socialtjänstens utredning visade att Vera hade känslomässiga och språkliga 

utvecklingsförseningar.  Det framkom även att hennes dagliga omsorg brustit i flera 

hänseenden bland annat gällande hygien och mat- och sömnvanor. Utredningen visade att 

Vera varit utelåst eftersom att hennes mamma sovit och inte hört när Vera ville komma in.  

Vera bodde före placeringen hos sin mamma och vem som är hennes pappa är okänt. Veras 

mamma har diagnostiserats som bipolär, hon har i dagsläget stöd av en kontaktperson men när 

hon har sämre perioder orkar hon varken ta hand om sig själv eller Vera och är då 

sängliggande. Vera har även en halvsyster som är fem år äldre som bor hos sin pappa. 



 

 
 

Mamman ansåg själv att hon inte brustit i sin föräldraroll och Vera placerades därmed med 

stöd av LVU.  

Vera verkar ha landat i familjehemmet och de uppger att hon tycks vara trygg där. Vera säger 

ofta till familjehemsföräldrarna att hon vill flytta hem till sin mamma och när umgängen blivit 

inställda blir hon mycket arg och ledsen.  

Mamman har uteblivit från många umgängen och svarar sällan i telefon när Vera ringer. Vera 

har berättat att hon och mamma gör roliga saker vid umgänget och vill gärna träffa mamma 

mer. Familjehemsföräldrarna är rädda för att Vera tar skada när mamman uteblir och vill 

därför att umgänget ska begränsas. Socialtjänsten tycker att det har varit svårt att samordna 

umgängena då varken familjehemmet eller mamman varit flexibla.  

Vinjett 3  

Victoria är 12 år gammal och har sedan nio månader tillbaka varit placerad i familjehem. 

Familjehemmet ligger i en annan kommun ca 35 mil från föräldrahemmet.  

Socialtjänsten fick kännedom om ärendet genom att skolan gjort en orosanmälan. De var 

oroliga över Victorias utåtagerande beteende och hennes umgänge med betydligt äldre 

kamrater. Victoria har även haft en hel del ogiltig frånvaro och skolan misstänker att hon 

druckit alkohol och rökt spice. Victoria har nyligen varit inblandad i ett slagsmål och hon har 

dessutom tidigare blivit polisanmäld ett flertal gånger för snatteri.  

Socialtjänstens utredning visade att Victoria utsätter sin hälsa för skada genom missbruk av 

droger samt genom brottslig verksamhet. Utredningen visar även att föräldrarna har brustit i 

sitt ansvar att skydda Victoria och de saknar förmåga att sätta gränser för henne. Föräldrarna 

däremot ansåg inte att de hade brustit i sitt föräldraansvar och de ansåg inte heller att 

Victorias situation behöver förändras och de tyckte att det inte fanns några bekymmer.  

Därmed samtyckte de inte till frivilliga insatser och Victoria placerades därmed i familjehem 

med stöd av LVU.  

Familjehemmet anger att Victoria uppvisar en mycket dålig attityd och att hon är särskilt 

stöddig mot familjehemsmamman. Victoria har anförtrott sig till familjehemspappan och 

berättat att det varit mycket bekymmer hemma, vilket oroar familjehemsföräldrarna. 

Vid umgängen har Victoria visat sig vara oförutsägbar mot sina föräldrar. Vid varje umgänge 

har hon till en början sökt mycket kontakt hos dem och varit jätteledsen och upprörd.  Men ju 

längre tiden går under umgänget blir Victoria mer och mer förbannad på sina föräldrar och 

umgänget slutar oftast med att Victoria får ett häftigt utbrott. Victorias föräldrar anser att det 

bara rör sig om vanlig ”tonårstrots” och lägger inte någon vikt vid Victorias beteende. 

Familjehemmet inställning till umgänge är ambivalent då de å ena sidan anser att det är viktigt 

för Victoria att behålla en kontakt med sina föräldrar och de å andra sidan tänker att umgänget 

kan riva upp gamla konflikter mellan dem. Socialtjänsten tycker att det har fungerat bra 

samarbeta med familjehemmet och föräldrarna i umgängesfrågor.  

Vinjett 4  

Ali är fyra år och har varit placerad i familjehem i två omgångar sedan födseln. Hans 

nuvarande familjehem ligger ca fyra mil från föräldrahemmet.  

 



 

 
 

Alis föräldrar hade varit aktuella hos socialtjänsten i många år då båda föräldrarna har ett 

långvarigt drogmissbruk, dock har mamman nu varit drogfri i tre år. När mamman inte haft 

någon kontakt med Alis pappa har hon visat på goda föräldraförmågor och Ali har därför 

kunnat bo hos henne ett tag efter den första placeringstiden. I dagsläget bor Alis pappa 

återigen med hans mamma. Pappan har fortfarande ett pågående drogmissbruk.  

 

Det har framkommit i socialtjänstens utredning att det förekommit fysiskt våld riktat mot 

mamman från pappan, mamman har anmält detta vid ett flertal tillfällen men tagit tillbaka 

anmälan varje gång. BUP:s dokumentation visar att Ali troligtvis bevittnat våld mellan sina 

föräldrar. Ali har visat tecken på oro, nedstämdhet och aggressivitet. Föräldrarna gav inte sitt 

samtycke till en placering, därmed placerades Ali med stöd av LVU i familjehem.  

 

Familjehemmet tycker att Ali har ett distanslöst beteende och han kan gå fram till vem som 

helst för att söka närhet. Familjehemmet uppger att Ali är mycket ”klängig” mot 

familjehemsmamman men att han har svårt för att knyta an till familjehemspappan.  

 

Ali har bara umgänge med sin mamma. Vid umgängen har Ali gråtit och avskeden har varit 

mycket känslosamma. Familjehemmet tycker i dagsläget att inget umgänge ska ske då de 

anser att det försvårar Alis anknytning till familjehemmet. Socialtjänsten menar på att 

samarbetet med familjehemmet rörande umgängesfrågor fungerar dåligt då de har starka 

åsikter om hur umgänget ska utformas.  

 

Följdfrågor: 

 Hur upplever ni vinjetten (situationen)?  

- Vad tänker ni? 

- Känns vinjetten (situationen) svår? 

 

 Känns vinjetten (fallet) verklig? 

 

 Vad anser ni är er roll i det här fallet?  

- Hur är ni involverade?  

 

 Hur anser ni att umgänget ska fungera för det här barnet, om ni fick bestämma? 

 

 Vad anser ni är syftet med umgänget?  

 

 Vad grundar ni er bedömning på?  


