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Sammanfattning 
 

Samhällsvården i form av dygnsvård utanför det egna hemmet har många gånger visat sig vara 

instabil med en hög andel sammanbrott som följd, det vill säga att placeringar i samhällsvård 

avslutas plötsligt och oplanerat. Orsaken till att ett sammanbrott sker kan ses som ett samspel 

mellan olika faktorer och som kulmen på en långsiktig process. Denna kvalitativa uppsats 

bygger på en tolkande fenomenologisk metodansats i syfte att undersöka socialsekreterares 

subjektiva upplevelse av instabil samhällsvård samt hur de förstår orsakerna till att vården är 

instabil. Uppsatsen baseras på sekundärdata från semistrukturerade intervjuer med sju 

socialsekreterare som i sitt arbete har erfarenhet av instabilitet och sammanbrott. 

Socialsekreterarna valdes ut genom ett strategiskt urval. Resultaten pekar på att 

socialsekreterarna upplever att instabilitet är ett komplext fenomen. Socialsekreterarna 

beskriver faktorer som bland annat dålig matchning, brist på familjehem, komplex problematik 

hos barnen och organisatoriska brister som bidragande orsaker till instabil samhällsvård. 

Resultaten tyder dock på att socialsekreterarnas bristande kunskap om barnen och dess behov 

är en faktor som genomsyrar mer eller mindre samtliga riskfaktorer och kan därmed ses som 

en grundläggande och bidragande riskfaktor för instabilitet i samhällsvården. 
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1. Inledning 
 

Sammanbrott i denna uppsats definieras som ett plötsligt och oplanerat avslut av en placering 

i samhällsvård, som sker på grund av att familjehemmen, barnen själv eller socialtjänsten 

avbryter placeringen. När ett sammanbrott sker kan det leda till att barnen antingen flyttar 

hem eller omplaceras i annan dygnsvård (Socialstyrelsen, 2015a). När socialnämnden 

beslutar att placera barn i samhällsvård påverkas utfallet av om placeringen kännetecknats av 

stabilitet eller instabilitet (Andersson, 2008). Att samhällsvården är instabil och inte blir som 

planerat är ett komplext fenomen och kan bero på ett flertal olika faktorer (Cross, Koh, 

Rolock & Eblen-Manning, 2013). Sammanbrott kan förklaras som ett samspel mellan dessa 

olika faktorer, som kulmen på en långsiktig process (Christiansen, Havik & Anderssen, 2010) 

och måste därmed förstås inom ramen för en samhällsvård som kännetecknas av instabilitet 

(Ward, 2009).  

 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden verka för att barn och unga växer upp under 

trygga och goda förhållanden (SFS 2001:453). Om barnens eller de ungas bästa motiverar det 

kan de placeras i samhällsvård, vilket innebär att socialnämnden sörjer för barnens eller de 

ungas vård och fostran utanför det egna hemmet. Denna samhällsvård kan ges i olika former 

och efter beslut av socialnämnden kan den unge tas emot i familjehem, jourhem, hem för 

vård eller boende (HVB) eller privata placeringar (Socialstyrelsen, 2013). Vid vård utanför 

det egna hemmet bör barn i första hand placeras i familjehem (Fahlberg, 2012). År 2014 fick 

sammanlagt 28 700 barn och unga i Sverige vård enligt SoL eller Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Den vanligast förekommande placeringsformen år 

2014 var familjehem, oavsett kön eller om den beslutade insatsen skedde enligt SoL eller 

LVU (Socialstyrelsen, 2015b). Innan ett barn placeras i familjehem ansvarar socialnämnden 

för att genomföra en noggrann utredning av familjehemmens lämplighet att ta emot barn 

utifrån barnens problematik och ålder. Även en vårdplan ska upprättas innan en placering 

sker, i syfte att tydliggöra mål utifrån barnens behov. Om barnen har en komplex problembild 

kan det ofta krävas att socialtjänsten, barnens vårdnadshavare och andra huvudmän 

samarbetar för att skapa förutsättningar för ett lyckat utfall av vården (Fahlberg, 2012). 

 

Under de senaste åren har socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, arbetat för att stärka 

skyddet för placerade barn och unga samt omsorgen om dem (Socialstyrelsen, 2012b). För att 

höja kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården med särskilt fokus på trygghet, 

säkerhet och tillgänglighet har socialstyrelsen tagit fram ett åtgärdsprogram för trygg och 

säker vård för barn och unga (Regeringen, 2012). Trots regeringens och socialstyrelsens 

pågående arbete med att stärka skyddet för barn i samhällsvård visar både svensk och 

internationell forskning på en instabil samhällsvård med en hög andel sammanbrott som följd 

(Oosterman, Schuengel, Slot, Bullens & Doreleijers, 2007; Rock, Michelson, Thomson & 

Crispin, 2015; Sallnäs, Vinnerljung & Westermark, 2004; Socialstyrelsen, 2012a). 

 

Då det har visat sig finnas betydande risker med sammanbrott och att sammanbrott kan leda 

till ökad instabilitet i samhällsvården (Rostill-Brookes et al., 2011) upplever vi det vara av 

vikt att utveckla kunskapen om och förståelsen för de bakomliggande orsakerna till att 
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samhällsvården är instabil. Genom ökad kunskap och djupare förståelse för vad som orsakar 

instabiliteten möjliggör det för att andelen sammanbrott, till följd av instabilitet, minskar i 

framtiden (Socialstyrelsen, 2015a). Som forskning visat är samhällsvården många gånger 

instabil trots ett pågående arbete med att stärka skyddet för placerade barn och unga samt 

arbetet med att höja kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Detta gör att vi ställer 

oss frågande till om det verkligen finns tillräcklig kunskap om vad instabiliteten beror på och 

om de åtgärder som vidtagits för att motverka instabiliteten fokuserat på rätt faktorer.  

 

Mycket av den forskning som finns kring instabil samhällsvård belyser faktorer som ökar 

risken för instabilitet samt konsekvenser till följd av instabil samhällsvård. Vid placering av 

barn i samhällsvård är många aktörer inblandade så som barnet, biologiska föräldrar, 

familjehemsföräldrar och socialsekreterare. Många inblandade aktörer kan uppfattas försvåra 

möjligheten att identifiera de faktiska orsakerna till instabiliteten och vi tänker att det således 

är viktigt att belysa samtliga inblandade aktörers perspektiv. Detta då alla aktörer har olika 

roller vid en placering och därmed kan tänkas uppleva situationen på olika bidra till 

instabilitet på olika sätt. Eftersom socialsekreteraren är en av de aktörer som har en 

betydande roll vid en placering anser vi det vara både intressant och viktigt att undersöka hur 

socialsekreterare förstår orsakerna till instabil samhällsvård samt hur de upplever 

instabiliteten. Genom att belysa socialsekreterarnas förståelse för och upplevelse av instabil 

samhällsvård kan det vara ett steg i rätt riktning mot att lyckas utröna vad instabiliteten beror 

på och på så sätt minska risken för att instabilitet i samhällsvården uppstår i framtiden. 

 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialsekreterare förstår orsakerna till att 

samhällsvården är instabil samt hur de upplever instabilitet i samhällsvård. 

 

1.2 Frågeformulering 
 

 Vilka faktorer upplever socialsekreterarna vara orsak till instabilitet i samhällsvård? 

 Vilka reaktioner och känslor väcks hos socialsekreterarna när ett sammanbrott sker? 

 

1.3 Begreppsförklaring 
 

Nedan följer en presentation av vanligt förekommande begrepp som nämns i uppsatsen. 

 

Samhällsvård: Dygnsvård utanför det egna hemmet för barn som av någon anledning inte kan 

bo hemma. De olika formerna av dygnsvård som förekommer i den här uppsatsen är jourhem, 

familjehem samt hem för vård eller boende (HVB).  

Instabil samhällsvård: När samhällsvården inte blir som planerat.  

Barn och ungdom: Barn under 18 år och ungdomar 18-21 år.  

Vårdare: Familje- och jourhemsföräldrar eller personal på HVB- hem.  
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Familjehem: Ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård, fostran och omsorg.  

Jourhem: Tillfällig, kortvarig placering i väntan på en stadigvarande.  

Hem för vård eller boende (HVB): Ett hem som tar emot enskilda personer för vård eller 

behandling i förening med ett boende.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring instabilitet och sammanbrott i samhällsvård. 

I huvudsak bygger detta avsnitt på internationell forskning, då det är mest förekommande 

på området.  

 

Det finns omfattande forskning om instabilitet och sammanbrott i samhällsvård, främst 

internationellt men även i Sverige. Resultaten från tidigare internationell och svensk 

forskning är relativt entydiga och mycket pekar på att samhällsvården präglas av instabilitet 

med en hög andel sammanbrott som följd (McCarthy, 2004; Oosterman et al., 2007; Sallnäs 

et al., 2004). Åsikter kring vem som bär ansvaret för att ett sammanbrott sker skiljer sig åt 

mellan olika aktörer. Gemensamt är dock att sammanbrott kan ses som ett samspel mellan 

olika faktorer och som kulmen på en långsiktig process. Ansvaret för sammanbrott tenderar 

att falla på de vuxna, snarare än på barnen, även då ett sammanbrott sker på grund av barnens 

egna beteenden. Däremot ser socialsekreterare barns beteenden som bidragande faktorer till 

att sammanbrott sker. Sett ur barnens synvinkel är det dåliga beteendet ofta en protest eller en 

medveten handling. Ett dåligt beteende kan ibland vara det enda sättet för barnen att få en 

placering att upphöra eller att bli lyssnad på (Christiansen et al., 2010). 

När sammanbrott sker i familjehem anser ofta barnen och socialtjänsten att vårdarna bär 

ansvaret för sammanbrottet, detta med hänvisning till bristande attityd, bristande förståelse 

för vad rollen som vårdare innebär samt att vårdarna har orealistiska förväntningar på barnen. 

Förutom detta beskriver socialsekreterare även att många placeringar avbryts då det kan anses 

att placeringen inte längre kan erbjuda det barnen behöver (Christiansen et al., 2010). När 

socialsekreterare tillskrivs ansvar för sammanbrott refererar barnen och familjehemmen ofta 

till socialsekreterares bristande lyhördhet. Om socialsekreterare brister i sin lyhördhet 

gentemot barnen finns det risk för att de inte blir varse om de brister barnen upplever i 

placeringen och har därmed inte möjlighet att motverka sammanbrott. Socialsekreterare 

tenderar i vissa fall att själva ta på sig ansvaret för sammanbrott (Christiansen et al., 2010) 

och de känner sig ofta maktlösa, överväldigade och skuldbelastade när ett sammanbrott skett 

och när en placering avslutats i kris (Rostill-Brookes, Larkin, Toms & Churchman., 2011). 

 

2.1 Riskfaktorer 
 

Genom att se till antalet förflyttningar och sammanbrott kan det ge en indikation på 

stabiliteten vid en placering (Christiansen et al., 2010). Sammanbrottsfrekvensen varierar 

beroende på vilken åldersgrupp som studeras, typ av placering, hur länge barnen varit 

placerade samt hur sammanbrott definierats (Sallnäs et al., 2004; Smith, Stormshak, 

Chamberlain & Whaley, 2001; Socialstyrelsen, 2012a). Många av de barn som blir aktuella 

för placering inom samhällsvården är sedan tidigare kända hos socialtjänsten, trots detta 

krävs det ofta att en kris uppstår för att barn ska bli omhändertagna och placerade (Ward, 

2009). Bra planering och förberedelser är viktigt för att utreda barns behov (Gilbertson & 

Barber, 2003) och när en placering får ta tid och förberedas ordentligt har utfallet visat sig bli 

bättre för barnen (Rostill-Brookes et al., 2011).   
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Det finns många bidragande faktorer som påverkar graden av stabilitet i placeringar och som 

ligger bakom att ett sammanbrott sker. Faktorer som ålder och kön kan både öka och minska 

risken för instabilitet (Smith et al., 2001; Oosterman et al., 2007; Rock et al., 2015). Det har 

även visat sig att barnens egna beteenden kan bidra till instabilitet (Cross et al., 2013; Sallnäs 

et al., 2004; Christiansen et al., 2010). Även psykisk ohälsa hos barn kan både förvärras av 

instabilitet samt öka risken för instabilitet i samhällsvård (Cross et al., 2013; McCarthy, 2004; 

Rock et al., 2015; Sallnäs et al., 2004). Faktorer hos både vårdgivarna samt de biologiska 

föräldrarna har visat sig påverka graden av stabilitet för barn placerade i samhällsvård (Rock 

et al., 2015).  

2.1.1 Socialtjänsten 
 

Det samlade tryck och emotionella krav som ett sammanbrott många gånger innebär kan 

påverka socialsekreterarna. De kan känna press inför att lösa placeringsproblematiken, men 

även känna sig maktlösa, överväldigade och skuldbelastade. I längden kan detta leda till 

stress, utbrändhet, hög personalomsättning och missnöje med professionsrollen. Många 

socialsekreterare har uttryckt att de upplevt att de saknat kapacitet för den roll de har 

och/eller den arbetsbörda de står inför (Rostill-Brookes et al., 2011). De upplever även att de 

många gånger saknar tillräcklig utbildning och erfarenhet för att hantera de problem som kan 

uppstå till följd av känslo- och beteendemässiga svårigheter hos de placerade barnen. 

Internationellt har det visat sig att det förekommer hög personalomsättning inom 

socialtjänsten och att placerade barn där av bytt socialsekreterare flertalet gånger under en 

kort period (Ward, 2009).  

 

För att minska instabilitet i samhällsvård kan olika strategier behövas (Cross et al., 2013). 

Sådana strategier kan vara att utbilda socialsekreterare så att de innan en omplacering äger 

rum kan känna igen de faktorer som orsakar samt motverkar instabilitet. Det kan även vara att 

ständigt sträva efter att uppnå förbättringar när det kommer till rekrytering och utbildning 

samt att ge stöd till vårdgivare (Cross et al., 2013). Dessa strategier är dock inte enbart 

relaterade till att ta itu med de störningar som kan finnas i en placering. Det handlar snarare 

om att se över systemet och de faktorer som fördröjer beslutsfattandet, vilket därmed 

resulterar i att barnen vistas långa perioder i instabila tillfälliga placeringar (Ward, 2009). 

 

Faktorer som otillräckligt stöd, dålig planering och bristande information till vårdgivare kan 

leda till instabilitet i samhällsvården, medan en god och tät kontakt mellan socialsekreterare, 

barn och vårdgivare bidrar till stabilitet (Gilbertson & Barber, 2003). Stabilitet har även visat 

sig vara kopplat till engagemang från både barns och vårdgivares sida likväl som en god 

kommunikation mellan dem (Rock et al., 2015).  En internationell studie har visat att den 

barncentrerade praktiken behöver utvecklas för att möjliggöra för socialsekreterare att ta del 

av barnens perspektiv (Winter, 2014). En barncentrerad praktik innebär mer än att bara lyssna 

på barnet, det handlar även om att agera utifrån den information som barnet delar med sig av. 

Utmaningen i praktiken handlar om att flytta perspektivet från att lyssna till att faktisk agera. 

Den är kopplad till både personliga, professionella och organisatoriska antaganden om ett 

barns status, men även till omedvetna föreställningar avseende giltigheten, tillförlitligheten 

och betydelsen i det barnet berättar (Winter, 2014). Bristande lyhördhet från 
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socialsekreterares sida har visat sig vara en bidragande orsak till att sammanbrott sker, då det 

resulterat i att barnen inte lyckats förmedla sin önskan om att byta placering (Christiansen et 

al., 2015). 

 

2.1.2 Omplacering 
 

Barn som upplevt sammanbrott löper högre risk att uppleva sammanbrott i framtida 

placeringar (Rock et al., 2015; Smith et al., 2001). Att det sker flertalet omplaceringar och 

förändringar inom samhällsvården kan ses som ett mönster av instabilitet. Omplaceringar 

behöver inte alltid vara oplanerade, de kan även ske planerat och vara ett naturligt inslag i 

processen. Det kan röra sig om att barnet placerats tillfälligt i väntan på att hitta en mer 

långsiktig och permanent placering eller när en omplacering sker mot bakgrund av andra 

vårdrelaterade mål. Exempel på det sistnämnda kan vara en släktplacering eller placering i en 

familj där barnets syskon redan är placerat (Cross et al., 2013). Även om en omplacering från 

socialsekreterares perspektiv uppfattats som oplanerad och som ett sammanbrott, kan det ur 

barnets och vårdgivarens perspektiv uppfattas som en planerad omplacering.(Christiansen et 

al., 2010). Viktigt att tänka på är att en omplacering, även om den är planerad, innebär att 

barnet upplever ett sammanbrott som inte går obemärkt förbi (Ward, 2009). Det finns 

betydande risker med omplaceringar, särskilt när omplaceringar rör barn som tidigare upplevt 

instabilitet. En omplacering för dessa barn kan innebära ett bakslag vilket i sin tur kan leda 

till ökad instabilitet, särskilt om placeringen inte är väl genomtänkt. Det har visat sig att barn 

och ungdomar som ska omplaceras önskar bli informerade om processen för att lättare kunna 

förbereda sig både känslomässigt och praktiskt (Rostill-Brookes et al., 2011). 

2.1.3 Ålder och kön 
 

Barnets ålder påverkar risken för att sammanbrott sker. Äldre barn tenderar att vara med om 

sammanbrott i högre utsträckning än yngre (Smith et al., 2001; Oosterman et al., 2007; Rock 

et al., 2015). Även i förhållande till antal tidigare placeringar har det visat sig att ålder 

fortfarande är en betydande faktor (Smith et al., 2001). Oavsett ålder påverkas dock alla 

placerade barn negativt av sammanbrott (Rostill-Brookes et al., 2011). Barns kön har också 

visat sig påverka risken för sammanbrott och instabilitet i placeringar. Äldre flickor löper 

högre risk än både äldre pojkar, yngre pojkar och yngre flickor (Sallnäs et al., 2004; Smith et 

al., 2001; Oosterman et al., 2007).  

2.1.4 Beteendeproblem 

Det finns många bidragande faktorer till att sammanbrott sker, beteendeproblematik hos barn 

är däremot en mycket framträdande riskfaktor för sammanbrott och instabilitet i samhällsvård 

(Cross et al., 2013; Sallnäs et al., 2004; Christiansen et al., 2010). Beteendeproblem hos barn 

medför även svårigheter för socialsekreterare att hitta långsiktiga placeringar. Konsekvensen 

av detta har således blivit att barn med beteendeproblematik ofta placeras i tillfälliga 

placeringar, vilket kan bidra till instabilitet (Cross et al., 2013).  

Sammanbrott vid placeringar kan uppstå om vårdare, på grund av beteendeproblematiken, 

inte längre klarar av att ta hand om barnet och därmed väljer att avsluta placeringen i förtid 

(Ward, 2009; Cross et al., 2013). Placeringar kan komma att avbrytas om barnen inte 
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uppfyller de förväntningar vårdarna har kring deras beteende och om vårdarna inte varit 

förberedda på barnens svårigheter. Störande och hyperaktiva beteenden hos barn har visat sig 

leda till att vårdgivare tar avstånd från barnet (Rock et al., 2015). Även om 

beteendeproblematik hos barn kan vara en orsak till att instabilitet i samhällsvården uppstår, 

kan barns beteende samtidigt vara en reaktion på den instabilitet som de upplever. Instabilitet 

vid placering behöver således inte enbart vara ett resultat av beteendeproblematiken, utan det 

kan även vara en orsak till den. Barn har ofta befintliga beteendeproblem innan de placeras i 

samhällsvård (Cross et al., 2013) och de barn som redan innan placering uppvisar 

beteendeproblematik är mer benägna att uppleva sammanbrott (Sallnäs et al., 2004). 

2.1.5 Psykisk ohälsa 
 

Barn med psykisk ohälsa ligger i riskzonen när det kommer till sammanbrott i samhällsvård 

(Cross et al., 2013; Rock et al., 2015; Sallnäs et al., 2004), och det har visat sig finnas 

samband mellan psykisk ohälsa och instabilitet vid placeringar (Rock et al., 2015). Barn som 

genomgått utredning hos barnpsykiatrin eller annan specialistenhet innan de placerats 

tenderar också att ha en förhöjd risk för sammanbrott (Socialstyrelsen, 2012a). 

Täta och frekventa omplaceringar har visat sig påverka aspekter gällande psykiska funktioner 

hos barn. De barn som upplever höga nivåer av instabilitet i samhällsvården kommer troligen 

att känna sig avvisade och oönskade, vilket på sikt kan leda till att de utvecklar negativa 

föreställningar om sig själv och om nära relationer till andra (McCarthy, 2004). Barn som 

upplever många placeringar förknippar ofta dessa med förluster och negativa minnen. Många 

placeringar påverkar även barns tillit till andra människor och skapandet av bestående 

relationer (Unrau, Seita & Putney, 2008). Sammanbrott kan leda till att barn ”ger upp” och 

drar sig undan, vilket kan kopplas till förlusten av socialt nätverk och skola i samband med 

omplacering (Rock et al., 2015). 

  

2.1.6 Vårdgivare 
 

Vårdgivare kan överväga att avsluta en placering om de upplever att de inte får stöd från 

socialsekreterare, att socialsekreterare är oärliga eller att de inte får vara delaktiga i beslut 

rörande barnen (Rock et al., 2015). Om tidiga problem, relaterat till vårdgivare, uppstår i en 

placering minskar möjligheten för barn att rota sig och att känna tillit till andra. Tidiga 

problem relaterat till vårdgivare kan även leda till att barn utvecklar beteendeproblem till 

följd av att de upplever ökad ångest, depression eller ilska. Beteendeproblem som 

uppkommer på grund av tidiga störningar i en placering kan resultera i långsiktig instabilitet 

(Cross et al., 2013). Det finns samband mellan instabilitet och att vårdgivare har egna barn, 

då sammanbrott kunnat kopplas till konflikter mellan de placerade barnen och vårdgivarens. 

Även personliga egenskaper hos vårdgivare kan påverka placeringens resultat. Att vårdgivare 

kan sätta gränser, vara toleranta, känslomässigt engagerade och fokuserade på barnet är 

viktiga skyddsfaktorer (Rock et al., 2015). 

  

2.1.7 Biologisk familj 
 

Det finns motstridiga samband mellan instabilitet i placering och kontakt med biologiska 

föräldrar. Kontakt mellan barn och biologiska föräldrar kan både öka risken för sammanbrott 

men samtidigt bidra till stabilitet i placeringen (Rock et al., 2015). Det kan vara till nytta för 
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barn som är placerade att ha kontakt med sina biologiska föräldrar, i den bemärkelsen att 

kontakten kan verka främjande för barnets självkänsla, identitet samt hjälpa barnet hantera 

sina känslor (Andersson, 1998). Samtidigt kan biologiska föräldrar försvåra barnets möjlighet 

att finna ro och bosätta sig hos vårdarna (Christiansen et al. 2010). Separation från biologiska 

syskon kan också orsaka instabilitet i placering. Barn känner sig ofta mindre trygga när de är 

separerade från sina syskon, samtidigt som konflikter kring att ta hand om syskonen kan vara 

en bidragande orsak till sammanbrott (Rock et al., 2015). Risken för sammanbrott ökar även 

om ett barn placeras nära sitt föräldrahem (Sallnäs et al., 2004).  

 

 

Sammanfattningsvis befinner sig barn i samhällsvård i ett svårare utgångsläge än andra barn 

eftersom de inte kan, eller får, bo kvar hemma. (Andersson & Rasmusson, 2006). De barn 

som upplevt många placeringar förknippar ofta dessa med många förluster och negativa 

minnen. Även tillit till andra människor och skapandet av bestående relationer påverkas 

negativt av många placeringar (Unrau et al., 2008). Att barn får vara involverade och 

delaktiga i beslut vid placeringar har visat sig leda till färre omplaceringar (Rock et al., 2015). 

Trots detta har många placerade barn upplevt att de inte haft kontroll över beslut eller 

händelser i deras liv och att beslut tagits över deras huvud (Unrau et al., 2008). 

 

Då större delen av forskning på området är internationell kan det medföra vissa svårigheter 

med att generalisera resultaten till den svenska samhällsvården. Detta bland annat på grund 

av att samhällsvården kan vara uppbyggd på olika sätt i olika länder samt att lagar och 

föreskrifter kan skilja sig åt. För att kunna motverka instabiliteten i Sverige kan det tänkas behöva 

mer nationell forskning på området. Mycket av den tidigare forskningen har empiriskt studerat 

orsakerna till instabilitet i samhällsvården och beskrivit riskfaktorer. För att kunna gå till 

botten med vad instabiliteten beror på upplever vi det vara viktigt att få en mer djupgående 

förklaring och förståelse till varför instabilitet i samhällsvården uppstår för att därigenom 

kunna arbeta förebyggande.  

 

Som tidigare forskning visat är det många olika aktörer inblandade vid en placering av barn 

och unga i samhällsvård. Forskning tyder på att uppfattningen av instabilitet och vad som 

orsakar den skiljer sig åt mellan aktörerna. Exempelvis kan en omplacering utifrån 

socialsekreterares perspektiv uppfattas som oplanerad och som ett sammanbrott medan det ur 

barnets och vårgivarens perspektiv uppfattas som en planerad omplacering (Christiansen et 

al., 2010). Exemplet visar på att olika aktörer kan ha olika uppfattningar om samma situation 

och för att instabilitet ska kunna förebyggas och undvikas upplevs det således vara av vikt att 

nå fram till en gemensam förståelse för hur samtliga aktörer förstår orsakerna till instabilitet i 

samhällsvården.  

 

Utifrån det som framkommit av den tidigare forskningen på området, både internationellt och 

nationellt, tyder det på att forskningen till stor del fokuserar på barnens och vårdgivarnas 

perspektiv. Eftersom att vi anser det vara av vikt att samtliga inblandade aktörers perspektiv 

framhävs för att få en helhetsbild av vad som orsakar instabilitet i samhällsvården, kan 
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socialsekreterarnas förståelse för vad som orsakar instabil samhällsvård och upplevelse av 

instabiliteten vara av vikt att studera ytterligare.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att besvara uppsatsen syfte analyseras datamaterialet med hjälp av tolkande 

fenomenologisk analys (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA). IPA har både en 

lång och kort historia. Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty och Sartre är betydande namn 

inom IPA. Det första riktiga avtrycket av IPA gjordes 1996 av Jonathan Smith, genom att han 

i en artikel presenterade IPA som en specifik kvalitativ metod. IPA började inom psykologin 

men en stor del av det tidigare arbetet skedde inom hälsopsykologin. IPA har sedan plockats 

upp inom både klinisk- och rådgivnings psykologi och social- och pedagogisk psykologi. På 

senare tid har IPA expanderat och börjat användas inom närstående discipliner som human-

hälso- och samhällsvetenskapen. Det var främst i Storbritannien som det tidiga arbetet inom 

IPA startade. Idag finns det forskare inom IPA över hela världen, även om det är vanligast 

förekommande i de engelsktalande delarna av världen (Smith, Flowers & Larkin, 2009). IPA 

bygger även på traditioner från hermeneutiken och vilar på fenomenologisk och idiografisk 

forskning (Back & Berterö, 2015). 

 

3.1.1 Fenomenologi 

Fenomenologi är en filosofisk teori med fokus på essensen i människors upplevelser, det vill 

säga själva kärnan i upplevelsen, det som gör fenomenet till det den är. Fenomenologisk 

forskningsmetod syftar till att beskriva fenomen eller att identifiera och beskriva människors 

upplevelser eller levda erfarenhet (Szklarski, 2015). För att få förståelse för en upplevelse 

måste fenomenet tolkas utifrån ett ”innifrånperspektiv”. Den traditionella fenomenologin 

innebär att forskaren måste ”lägga ifrån sig” all förförståelse för att lyckas uppnå en tydlig 

och klar förståelse för fenomenet som studeras. Det har dock skett en hermeneutisk vändning 

inom fenomenologin som innebär att forskarens förförståelse har fått en annan betydelse och 

påverkar vad forskaren lägger märke till vid tolkning och analys. Detta innebär att forskaren 

behöver sin förförståelse för att kunna sätta sig in och samspela med det som studeras 

(Thomassen, 2007). 

  

3.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är en vetenskapsfilosofisk teori med rötter i den humanvetenskapliga 

traditionen. Hermeneutiken består utav olika traditioner och teorier med ett fokus på tolkning 

och förståelse (Thomassen, 2007). Genom att leva sig in i och förstå en människans livsvärld 

intresserar sig hermeneutiken för hur människor tillskriver mening i fenomen de upplever och 

hur de tolkar dessa (Smith et al., 2009). Människans inre upplevda erfarenhet ses som en 

utgångspunkt för all förståelse. Den hermeneutiska infallsvinkeln inom fenomenologin menar 

att våra fördomar ska ses som en produktiv utgångspunkt och som en viktig del i 

förståelseprocessen. När ett nytt fenomen studeras skapas ny kunskap om fenomenet, vilket 

förändrar vår förförståelse. I och med att förförståelsen förändras tillskrivs fenomenet en ny 

mening och ny kunskap skapas (Thomassen, 2007). Denna förståelseprocess ses därför som 



 

15 

dubbelriktad i den bemärkelsen att varje ny fråga som ställs föranleder nya svar och 

tolkningar. För att förförståelseprocessen ska vara möjlig kan inte forskningen utgå från 

redan fastställda teorier eller kategorier, här krävs istället en öppenhet inför de studerade 

människornas upplevda livsvärld (Thomassen, 2007). Inom hermeneutisk teori talas det som 

den hermeneutiska cirkeln, där fokus ligger på relationen mellan delarna och helheten. För att 

förstå helheten måste du se till delarna och för att förstå delarna måste du se till helheten 

(Smith et al., 2009). 

 

3.1.3 Idiografi 

IPA influeras av idiografi i den bemärkelsen att IPA syftar till att producera kunskap som är 

ideografisk. Den idiografiska influensen kan även ses i IPA då IPA fokuserar på det särskilda. 

Fokus ligger på både det särskilda detaljerna men även på att förstå hur särskilda upplevda 

fenomen förstås ur särskilda personers perspektiv i en särskild kontext. En idiografisk 

metodansats har ett annat sätt att generalisera och gör inte anspråk på en universell 

generaliserbarhet. Inom idiografi handlar det alltid om möjliga förståelser, tolkningar och 

upplevelser och de kan därför aldrig ses som definitiva. Däremot kan de möjliga 

upplevelserna återfinnas hos andra individer inom samma målgrupp (Smith et al., 2009). 

 

3.1.4 Forskningsfrågans koppling till IPA 

IPA bygger på traditioner från hermeneutiken och vilar på fenomenologisk och idiografisk 

forskning (Back & Berterö, 2015). Metoden syftar till att undersöka hur människor tolkar och 

förstår meningsfulla sammanhang och betydelser. IPA syftar även till att tolka en människas 

subjektiva upplevelse och förståelse av ett visst fenomen (Smith et al., 2009). Uppsatsens 

syfte är bland annat att beskriva och analysera hur socialsekreterarna förstår orsakerna till att 

samhällsvården är instabil snarare än att empiriskt studera orsakerna. IPA som metod, utifrån 

de traditioner den bygger på, kan därför anses lämplig att använda för att besvara uppsatsens 

syfte. För att kunna nå fram till hur socialsekreterarna förstår orsakerna till instabil 

samhällsvård måste deras inre upplevda erfarenhet av fenomenet fångas. För att detta ska 

vara möjligt är vår förförståelse en viktig del. Förförståelseprocessen är dock inte möjlig om 

forskningen har sin utgångspunkt i redan fastställda teorier (Thomassen, 2007), i denna 

uppsats studeras därför socialsekreterarnas upplevda livsvärld med en öppenhet frånkopplat 

fastställda teorier.  

 

Vår förförståelse utgör grunden i vår tolkning och gör det möjligt för oss att genom våra 

erfarenheter kunna tolka och förstå socialsekreterarnas inre upplevda erfarenheter.  

Det kan dock finnas risk för att vår egen förförståelse styr våra tolkningar och analysarbetet 

samt avspeglas i våra tolkningar. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att det inte finns 

någon tolkning som är den sanna, utan forskarna kan endast försöka förstå andras perspektiv 

så gott de kan (Smith et al., 2009). När det kommer till tolkningar av en annan människas inre 

upplevda erfarenhet kan det vara viktigt att ha i åtanke att tolkningar kan påverkas av 

ytterligare faktorer utöver den egna förförståelsen. Vi tänker att det exempelvis kan vara svårt 

att inta ett tolkande perspektiv vilket riskerar ett allt för konkret tänkande där tolkningen går 

förlorad. Trots de risker som kan finnas med tolkning bygger IPA på att människans inre 
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upplevda erfarenhet är en utgångspunkt för all förståelse (Thomassen, 2007) och att det enda 

sättet att kunna nå fram till den inre upplevda erfarenheten är genom att leva sig in i och tolka 

den andra människans livsvärld (Smith et.al., 2009). Med hjälp av IPA kommer 

socialsekreterarnas beskrivna inre upplevda erfarenheter analyseras genom tolkning för att på 

så sätt kunna beskriva hur de förstår orsakerna till att samhällsvården är instabil samt hur de 

upplever instabil samhällsvård.  
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4. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt, etisk ref lektion samt 

metodologisk reflektion. Vidare följer en redogörelse för den litteratur som används i 

uppsatsen samt uppsatsens ansvarsfördelning. 
 

4.1 Metodansats 
 

Uppsatsen syftar till att få en fördjupad kunskap om socialsekreterares upplevelse av och 

förståelse för instabilitet i samhällsvård. Då en kvalitativ ansats fokuserar på att fånga 

människors uppfattningar och tolkningar av deras livsvärld (Bryman, 2002), ansågs kvalitativ 

metod vara bäst lämpad för uppsatsen. Det är även av fördel att utgå från en kvalitativ ansats 

när ett relativt outforskat område studeras då det kan vara svårt att generera tydliga 

frågeformuleringar, vilket en kvantitativ undersökning kräver. Efter en genomgång av 

tidigare internationell och nationell forskning på området instabilitet i samhällsvård fann vi 

att socialsekreterares upplevelse av instabilitet i samhällsvård var ett relativt outforskat 

område, i synnerhet nationellt. För att kunna besvara en studies frågeställningar är det av vikt 

att välja metodansats utifrån studiens syfte (Nygren, 2009). Då syftet med denna uppsats var 

att undersöka socialsekreterares upplevelser av instabil samhällsvård samt hur de förstår 

orsakerna till att vården är instabil, ansåg vi att IPA var en passande metod att använda i vår 

uppsats. Detta rekommenderades även av Khoo när vi fick ta del av hennes intervjumaterial. 

IPA skiljer sig från andra kvalitativa metodansatser då den har ett särskilt intresse för 

essensen, kärnan i upplevelsen av att vara människa och syftar till att utforska 

respondenternas syn på världen genom att inta ett “inifrån-perspektiv” (Back & Berterö, 

2015). Metoden undersöker hur människor tolkar och förstår meningsfulla sammanhang och 

betydelser och syftar till att engagera sig i reflektionerna som väcks hos människor när något 

avviker från det vardagliga i livet. IPA tillåter, genom tolkning, individuella och delade 

erfarenheter, perspektiv och förklaringar. Genom tolkning blir respondenternas uttryck 

kartlagda och analyserade på en kontextuell nivå som är mindre möjlig i kvantitativa studier 

(Back & Berterö, 2015).  

 

4.2 Urval 
 

Eftersom att uppsatsen bygger på sekundärdata har vi inte själva varit delaktiga i 

urvalsprocessen. Nedanstående redogörelse för urvalsmetoden och urvalsprocessen bygger 

därför på den information Khoo tilldelat oss. Urvalet av respondenter skedde genom ett 

strategiskt urval. För att säkerställa att urvalet skulle komma att bestå av socialsekreterare 

med erfarenhet av sammanbrott skickade Khoo ut ett informationsbrev till samtliga 

socialsekreterare som arbetade med familjehemsvård i sju utvalda kommuner, belägna i norra 

Sverige. Kriteriet för att få delta i studien var att socialsekreterarna i sin profession delade en 

gemensam erfarenhet av sammanbrott. De socialsekreterare som uppfyllde kriterierna och 

som ville medverka i studien ombads via informationsbrevet att kontakta Khoo. De sju 

socialsekreterarna som valde att medverka är de sju socialsekreterarna vars intervjuer denna 

uppsats bygger på. När studier utgår från IPA som metodansats ska urvalet bestå av en 
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homogen och ändamålsenlig grupp av individer, med gemensamma erfarenheter av de 

studerade fenomenet, detta för att kunna identifiera likheter och skillnader mellan de olika 

respondenternas individuella upplevelser (Back & Berterö, 2012). Urvalet i IPA studier är 

oftast litet för att i detalj kunna studera varje individs subjektiva upplevelse av fenomenet 

(Smith et al., 2009).  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
 

Denna uppsats baseras på sekundärdata som redan inhämtats av Khoo i syfte att användas i 

hennes pågående forskningsprojekt. Datamaterialet hämtades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en insamlingsmetod som bland 

annat används inom IPA och används för att få respondenterna att tala fritt och detaljerat om 

sina upplevelser, tankar och känslor kring ett visst fenomen (Smith et al., 2009). Under 

intervjuerna använde Khoo ett frågeschema där det initialt frågades efter socialsekreterarens 

individuella upplevelse av sammanbrott, följt av öppna och flexibla frågor. Frågeschemat är 

ett stöd för den som intervjuar och har som syfte att hålla intervjun inom ramen för studiens 

syfte (Smith et al., 2009). 

 

Samtliga intervjuer har spelats in för att därefter transkriberas ordagrant. Detta 

tillvägagångssätt rekommenderas när datainsamling sker i interaktion mellan intervjuare och 

respondent för att viktig information inte ska gå förlorad under genomförandet av analysen 

(Smith et al., 2009). 

 

4.4 Analysmetod 
 

Utifrån de sekundärdata som uppsatsen bygger på har analysen genomförts med fokus och 

uppmärksamhet mot varje socialsekreterares individuella upplevelse av och förståelse för 

instabil samhällsvård. Analysen har skett i ett nära samarbete med de sex steg som 

analysmetoden består av. Detta rekommenderas när någon använder sig av metoden IPA för 

första gången (Smith et al., 2009). 

Eftersom datamaterialet bestod av sju transkriberade intervjuer bestämde vi att alla skulle 

analysera den första intervjun. Var och en för sig genomförde vi en egen analys av den första 

intervjun för att sedan jämföra respektive resultat med varandra. På så sätt kunde vi 

synliggöra om vi tolkat samma intervju på liknande sätt eller om våra tolkningar skilde sig åt. 

Analysen av intervju ett visade att vi tolkat intervjun på liknande sätt, vilket gjorde oss trygga 

med att dela upp de resterande sex intervjuerna och analysera två intervjuer vardera.  

4.4.1 Steg ett 

Analysens första steg handlar om att sätta sig in i ursprungsmaterialet, vilket görs genom att 

läsa igenom det transkriberade materialet om och om igen. Detta görs för att kunna försäkra 

sig om att det är intervjupersonens egen utsaga som hamnar i fokus för analysen samt för att 

skapa sig en helhetsbild av materialet. Genom att skapa sig en helhetsbild av materialet är det 
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också lättare att skapa sig en förståelse för hur intervjuns olika delar kan bindas samman 

(Smith et al., 2009) 

4.4.2 Steg två 

När vi läst igenom transkriberingen flertalet gånger kodades materialet utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar av händelser och känslor.  Därefter kodades det utifrån 

språkliga kommentarer och begreppsliga uttryck. För att undvika en ytlig analys tolkades 

materialet med noggrannhet och med ett öppet sinne. De språkliga kommentarerna kan ses 

som känslomässiga reaktioner som respondenterna uttrycker medan de begreppsliga 

uttrycken kan liknas vid tolkningar av det respondenterna beskriver (Back & Berterö, 2015). 

Denna tolkning grundar sig i forskarens förförståelse och egna reflektioner kring vad som 

sägs i materialet (Smith et al., 2009).  

4.4.3 Steg tre 

Efter att materialet kodats övergick vi till att skapa teman utifrån de beskrivningar, språkliga 

kommentarer och begreppsliga uttryck som identifierats. Temat syftar till att identifiera och 

fånga det väsentliga i texten och benämningen av temat görs utifrån textens sammanhang och 

innehåll (Back & Berterö, 2015). 

4.4.4 Steg fyra 

När teman identifierats var nästa steg i analysen att tolka om och på vilket sätt de teman som 

framträtt hörde samman med varandra samt om något särskilde dem. Här finns det olika sätt 

att gå till väga på och även vi tre har gått till väga på olika sätt. Två av oss valde att behålla 

temana i datorn medan en av oss valde att skriva ut dem, för att sedan klippa ut och skilja 

dem åt. De teman som liknade varandra bildade sedan kluster. Detta resulterade i flertalet 

kluster som vardera innehöll en mängd teman. Utifrån klustrena av teman benämndes varje 

kluster med ett överordnat tema.   

4.4.5 Steg fem 

Efter att överordnade teman skapats i den första transkriberingen påbörjade vi analysarbetet 

av de resterande sex transkriberingarna. Genom att analysera intervjuerna separat ökar 

chansen att intervjuerna tolkas utifrån sitt eget innehåll och oberoende av varandra. Detta 

tillvägagångssätt möjliggör även för nya tema att växa fram (Smith et al., 2009). 

4.4.6 Steg sex 

När överordnade teman identifierats i samtliga transkriberingar gick nästa steg i analysen ut 

på att hitta mönster och likheter mellan dessa. Genom att tillsammans identifiera likheter och 

skillnader i samtliga överordnade teman bildades återigen kluster som sedan benämndes med 

ett slutgiltigt överordnat tema (se bilaga). De slutgiltiga överordnade teman som resultatet i 

denna uppsats bygger på förekommer i minst hälften av de transkriberingar som analyserats.  
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4.5 Etisk reflektion 
 

Resultaten i denna uppsats baseras på sekundärdata inhämtat av Khoo. Eftersom data inte 

inhämtats av oss studenter så baseras denna etiska reflektion mestadels på den information 

som Khoo lämnat och hur hon i inledningsskedet av sitt forskningsprojekt tagit hänsyn till 

etiska krav och principer. Khoos forskningsprojekt är även sedan tidigare godkänt av 

regionala etikprövningsnämnden i Umeå, dnr 2010-300-31Ö. 

När forskning ska bedrivas är forskningskravet och individskyddskravet viktiga att ta hänsyn 

till och ska även vägas emot varandra. Här vägs värdet mellan förväntad ny kunskap som kan 

komma utav den studie som är tänkt att bedrivas med eventuella risker som studien kan 

tänkas medföra (Vetenskapsrådet, 2002). Människors välfärd ska ges företräde framför 

samhällets och vetenskapens behov av ny kunskap (SFS 2003:460). 

Khoo har inte kunnat identifiera några större risker med sitt forskningsprojekt annat än att 

känsliga reaktioner kan uppstå under intervjutillfället då socialsekreterare berättar om 

händelser i deras yrkesverksamma vardag. Risken för eventuella känslomässiga reaktioner 

har vägts mot den förväntade nyttan som kan komma utav uppsatsen, det vill säga nya 

kunskaper om de bakomliggande orsakerna till instabilitet i samhällsvård. Ny kunskap kan 

bidra till att utveckla det praktiska sociala arbetet och minska omfattningen av instabilitet och 

sammanbrott i samhällsvården. Den förväntade nyttan med studien anses därför överväga de 

eventuella risker som studien kan komma att medföra. 

När forskning ska bedrivas finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till och som alla ingår i 

individskyddskravet. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Då hänsyn tagits till dessa krav har denna 

uppsats även levt upp till individskyddskravet som skall skydda deltagarna från psykisk och 

fysisk skada vid deltagandet. 

Innan intervjuerna ägde rum skickades ett fylligt informationsbrev ut till respektive deltagare. 

Informationsbrevet innefattade studiens syfte, dess frågeställningar samt en övergripande 

plan och mål för studien. De eventuella risker och den eventuella nyttan som studien kunde 

tänkas medföra gick också att finna i informationsbrevet. Det är av vikt att en så fyllig 

information som möjligt ges i informationsbrevet. Detta för att deltagaren ska veta vad de 

samtycker till eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Det framgick även att deltagandet var 

frivilligt, att det var fritt att när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan samt att 

det var ok att välja att inte besvara vissa frågor under intervjun. Deltagarna fick även skriftlig 

information om att intervjuerna skulle ljudinspelas och transkriberas för att sedan förvaras i 

säkerhet på Umeå Universitet. I informationsbrevet framgick även att Khoo var 

forskningshuvudman samt kontaktuppgifter till henne. Alla deltagare fick även information 

om att studiens resultat skulle komma att offentliggöras och redovisas vetenskapligt via 

artiklar, rapporter samt i en avhandling. 

Samtycke för att delta Khoos forskningsprojekt har inhämtats av respektive deltagare vilket 

har skett både skriftligt och muntligt. Ett skriftligt samtycke inhämtades av 
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forskningshuvudmannen, redan i inledningsskedet i samband med att informationsbrevet 

skickades ut. Ett muntligt samtycke inhämtades också, detta i samband med intervjutillfället. 

I informationsbrevet har det inte framkommit att intervjuerna kommer att användas i vår 

uppsats vilket inte riktigt uppfyller informationskravet då det skall framgå vad de insamlade 

datamaterialet ska användas till (Vetenskapsrådet, 2002). De socialsekreterare som deltagit i 

studien kommer i efterhand få veta att materialet har använts av studenter i syftet att skriva 

denna uppsats.  

Enligt nyttjandekravet får de insamlade datamaterialet inte användas för annat än 

forskningsändamål men data får utlånas om andra ”forskare” tar sig an de förpliktelser som 

den forskare som inhämtat materialet utlovat från början (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 

påbörjandet av denna uppsats gjordes ett muntligt avtal mellan oss studenter och 

forskningshuvudmannen där vi åtog oss förpliktelser om sekretess och hur vi skulle komma 

att hantera datamaterialet under vår uppsatsprocess. För att uppnå största möjliga 

konfidentialitet har de transkriberade intervjuerna hanterats med säkerhet och förvarats i ett 

datasystem via Umeå universitets databas Cambro.  

Det finns alltid en risk att vid detaljerade beskrivningar lyckas identifiera även avidentifierat 

material och det är därför av vikt att ha detta i åtanke vid presentation av resultat 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har valt att använda oss av citat när vi presenterat resultaten av 

vår uppsats vilket alltid riskerar att undanröja deltagarnas identiteter. Därför har vi varit 

försiktiga och noggranna när vi valt ut de citat som presenters i resultatdelen. Vi har även valt 

att korta ner vissa citat samt att använda fiktiva i uppsatsen. 

 

4.6 Metodologisk reflektion 
 

IPA syftar till att tolka respondenternas subjektiva upplevelse och förståelse av ett fenomen 

och forskaren utgår ofta från den egna förförståelsen och erfarenheter i tolkningsprocessen 

(Smith et al., 2009). Då vi alla har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och dygnsvård har 

vår egen förförståelse för instabilitet och sammanbrott varit till hjälp i vår tolkningsprocess. 

Eftersom att det var första gången vi använde oss av IPA kan det finnas risk för att vi inte 

kunnat utnyttja analysmetoden fullt ut. Vi har dock försökt motverka detta genom att 

grundligt läsa på om metoden i syfte att skapa oss en gemensam förståelse för hur vi skulle ta 

oss an datamaterialet. Vi har även följt analysens sex steg vilket rekommenderas när metoden 

används för första gången. Studenter som använder sig av IPA för första gången bör räkna 

med att en analys av tre intervjuer kräver minst två månaders heltidsstudier (Smith et al., 

2009). På grund av tidsbrist har vi i denna studie varit tvungna att ta oss an materialet på 

betydligt kortare tid, mer tid hade således eventuellt kunnat generera en mer grundlig analys.  

 

Då uppsatsen syftar till att tolka socialsekreterarnas upplevelse och förståelse ser vi att det 

kan finnas en risk med att vi varit tre studenter som genomfört analysen. Detta i och med att 

vi alla har olika erfarenheter och förförståelse som kunnat färga våra tolkningar. För att öka 

tillförlitligheten analyserade vi därför den första intervjun var och en för sig, i syfte att 
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säkerställa att vi tolkat datamaterialet på liknande sätt. Då vi alla upplevde att vi var på 

samma spår delades resterande intervjuer upp och analyserades separat. Vi har under hela 

analysprocessen diskuterat och reflekterat kring de tankar som väckts för att tillsammans 

komma fram till slutgiltiga tolkningar, vilka vi alla kunnat stå för. För att styrka 

tillförlitligheten ytterligare presenteras endast resultat från data som förekommit i fler än 

hälften av intervjuerna.  

 

Hänsyn bör tas till att datamaterialet i uppsatsen är inhämtat av Khoo, vilket innebär att vi 

inte själva utfört och transkriberat intervjuerna utan utgått från sekundärdata. Vi har således 

inte medverkat vid intervjuerna eller haft tillgång till ljudinspelningarna, vilket kan medföra 

risk för att vi missat viktiga nyanser i det socialsekreterarna berättat. I och med att 

ljudinspelningarna transkriberats ordagrant har det ändå varit möjligt att fånga nyanserna i 

socialsekreterarnas språkliga uttryck. Urvalet i studier som använder sig av IPA ska bestå av 

en homogen och ändamålsenlig grupp av individer (Back & Berterö, 2015). I och med att 

Khoo i sitt informationsbrev tydliggjorde kraven för att medverka i hennes studie har det 

kunna tillförsäkras att urvalet består av en homogen och ändamålsenlig grupp. Detta innebär 

att samtliga medverkande socialsekreterare delar erfarenhet av instabilitet och sammanbrott i 

samhällsvård. De socialsekreterare som ville medverka i studien ombads att kontakta Khoo. 

Det finns dock risker med en urvalsmetod som innebär att respondenterna utifrån eget 

intresse väljer att delta. Urvalet riskerar att endast består av respondenter med starka åsikter 

om det studerade fenomenet (Lantz, 2011). Då uppsatsen resultat ger en varierad beskrivning 

av socialsekreterares upplevelse av och förståelse för instabil samhällsvård upplever vi inte 

att valet av urvalsmetod skulle ha påverkat resultat i någon riktning. 

 

Då vi inte haft möjlighet att låta socialsekreterarna läsa vår uppsats har vi inte kunnat få 

bekräftat om vi tolkat deras verklighet på rätt sätt. Detta anser vi dock inte minska uppsatsens 

tillförlitlighet i och med att analysmetoden IPA syftar till att tolka respondenternas upplevelse 

av verkligheten. Inom IPA beskrivs det nämligen inte finnas någon tolkning som är den 

sanna, utan forskarna kan endast försöka förstå respondenternas perspektiv så gott de kan 

(Smith et al., 2009). För att öka uppsatsens transparens och göra det möjligt för läsaren att 

avgöra dess tillförlitlighet har vi försökt att utförligt redogöra för alla steg i analysprocessen 

med hjälp av beskrivningar från litteratur på området. För att läsaren ska kunna förstå vad 

våra tolkningar grundar sig på har vi frekvent använt oss av citat från intervjuerna samt 

kopplat vår analys och slutsats till tidigare forskning på området. Genom att presentera citat 

från respondenterna blir resultaten transparenta och läsaren kan både kontrollera 

påståendenas evidens och avgöra tillförlitligheten i dem (Smith et al., 2009).  

 

I studier som använder sig av IPA är inte avsikten att generalisera resultatet till större 

populationer. Möjligheten att generalisera begränsas även av urvalets storlek. Däremot går 

det att uppnå en teoretisk generaliserbarhet i och med att läsaren kan bedöma resultatet 

utifrån sin förkunskap (Smith et al., 2009). Resultatet i denna uppsats anser vi är teoretiskt 

generaliserbart i och med de fylliga beskrivningarna och transparensen genom 

arbetsprocessen. Således kan resultatet i denna uppsats tillsammans med tidigare forskning ge 
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en bild av hur socialsekreterare upplever instabil samhällsvård och hur de förstår orsakerna 

till att vården är instabil. 

 

4.7 Litteratur 
 

Urvalet av de artiklar som använts i uppsatsen är referee granskade och berör aktuell 

forskning på de studerade området. Samtliga artiklar har sökts fram på Umeå 

universitetsbibliotek via databasen EBSCO, socINDEX och socialvetenskaplig tidskrift. 

Artiklarna söktes fram utifrån de sökord som uppsatsen berör och de aktuella sökord som 

använts är: Instability, Breakdown, Social work, Institutional care, Foster care, Children, 

Placement breakdown, social work practice och social service. Svensk översättning av 

sökorden har också använts. Sökorden har även använts i olika kombinationer och variationer 

i förhållande till varandra. Därefter lästes samtliga artiklar igenom för att en bedömning 

skulle kunna göras om artikeln var relevant utifrån området eller inte. Utöver de 

vetenskapliga artiklar som använts i uppsatsen har annan relevant litteratur på området 

studerats och information har inhämtats från socialstyrelsens hemsida.  

 

4.8 Ansvarsfördelning 
 

I inledningsskedet gjordes ingen betydande fördelning av ansvarsområden för uppsatsens 

olika delar. Litteratursökning av forskning på område genomfördes separat men med lika 

stort ansvar och delaktighet. Uppsatsens inledning, syfte och frågeställningar samt avsnittet 

som redovisar tidigare forskning på området och teoretiska grunder inom IPA genomfördes 

med lika stort ansvar och delaktighet. Analysen av de sju intervjuerna har delats upp 

sinsemellan där alla tre har haft ett lika stort ansvar. Var och en har haft huvudansvar för 

analys av tre intervjuer var, den första intervjun analyserades dock gemensamt. Efter 

analysen gjordes en ansvarsfördelning av uppsatsens resterande delar, detta dels då vi bor på 

olika orter i Sverige och då vi haft olika tider på dygnet att tillgå för skrivandet. Trots 

ansvarsfördelning har vi tillsammans gått igenom och bearbetat texten i uppsatsens alla delar. 

Eftersom vi bor i olika delar av landet har uppsatsen och dess innehåll diskuterats och 

sammanställts via Skype och Googledrive. Nedan redovisas uppdelningen av huvudansvaret 

för uppsatsens respektive del. 

  

Fördelning av ansvarsområde: 

Gemensamt ansvar: Inledning, Syfte och Frågeställningar, Begreppsförklaring, Tidigare 

forskning, Teoretiska grunder inom IPA, Analys av samtliga sju intervjuer. 

Sandra Eriksson: Sammanfattning, Förord, Metod, Metodansats, Analysmetod, Etisk 

reflektion, Ansvarsfördelning, Litteratur. 

Aina Salmi och Sanna Elmegren: Metodologisk reflektion, Resultat, Analys, Slutsats och 

Slutdiskussion. 
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5. Resultat 
 

De medverkande socialsekreterarna benämns som socialsekreterare ett till sju, utifrån den 

ordning de intervjuats och samtliga personer som nämns i intervjuerna benämns med fiktiva 

namn. För att tydliggöra vår tolkning används citat från intervjuerna frekvent genom hela 

resultatdelen. När text har uteslutits från citaten markeras detta genom tre punkten inom 

mellanslag (… ) och när text uteslutits mellan två meningar markeras detta med fyra punkter 

inom mellanslag ( …. ). När något i citaten förtydligats markeras detta inom [hakparentes]. 

För att underlätta läsningen av citaten har kommatecken och punkter som inte funnits i 

transkriberingarna lagts till.  

Nedan presenteras empirin utifrån de semistrukturerade intervjuer som denna uppsats bygger 

på. Inledningsvis presenteras de fem övergripande teman som framkommit i analysen utifrån 

hur socialsekreterarna förstår orsakerna till instabil samhällsvård. Därefter följer en 

presentation av det tema som beskriver socialsekreterarnas upplevelse av instabilitet. 

Samtliga teman som framkommit är: 

● Brist på familjehem och okunskap om barnets behov upplevs leda till dålig 

matchning, vilket kan bidra till en ökad risk för instabilitet. 

● Bristande kunskap om barnen till följd av komplex problematik samt bristande 

delaktighet och lyhördhet upplevs öka risken för sammanbrott. 

● Brister hos familjehemsföräldrarna samt bristande matchning beskrivs öka risken för 

instabilitet med sammanbrott som följd. 

● Bristfällig kontakt och otillräckligt stöd upplevs öka risken för instabilitet. 

● Biologiska föräldrars delaktighet upplevs påverka graden av stabilitet i en placering 

och beskrivs både kunna öka risken för sammanbrott. 

● Sammanbrott kan upplevas både som ett lyckande och misslyckande och framkalla 

både positivt och negativt känslor hos socialsekreterare. 

 

 

5.1 Hur socialsekreterarna förstår orsakerna till att samhällsvården är 

instabil 

 

5.1.1 Brist på familjehem och okunskap om barnets behov upplevs leda till dålig 

matchning, vilket kan bidra till en ökad risk för instabilitet 

Socialsekreterarnas beskrivningar av hur instabilitet och sammanbrott i samhällsvård förstås 

tyder på att det, ur socialsekreterarnas perspektiv, upplevs som komplexa fenomen med 

flertalet inverkande faktorer. Brist på familjehem upplevs vara ett hinder för att kunna uppnå 

en lyckad matchning utifrån barnens behov och beskrivs därigenom som en riskfaktor när det 

kommer till instabilitet i samhällsvården. Bristen på familjehem upplevs av flera 

socialsekreterare leda till att de tvingas placera barn i familjehem som de från början känner 

sig tveksamma till: “Nej men det är ju vad som är ändå möjligt och bäst utifrån utav två 

dåliga så vad är ändå bäst.“ (Socialsekreterare, 4). 
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[Det] jag [kan] tycka som fattas här är nog bara att de är för lite familjehem, alldeles för lite …. Det är 

väl det enda jag kan tänka skulle behövas här, det kan jag tycka, för vi har för lite och jag tycker att det 

blir dåligt ... behöver jag placera någon kort eller lång tid så finns det plats hos  Sara och Olle men de är 

inge bra men det finns plats där och det blir ju helt galet (Socialsekreterare 1). 

 

Hade de [familjehemmet] kanske haft mer på fötterna, familjehemmet haft mer kunskap om … hur det 

är för barn att växa upp med föräldrar som har ett missbruk och varit med om mycket av det han hade 

varit utsatt för, en traumatiserad pojke (Socialsekreterare 6). 

 

Utifrån socialsekreterarnas beskrivning av de svårigheter de står inför vid en placering av 

barn i samhällsvård tyder det på att instabilitet i grunden många gånger handlar om bristande 

kunskap om barnen. På grund av tidsbrist riskerar utredningarna att bli bristfälliga. 

Otillräcklig kunskap om barnens problematik och behov kan förstås leda till att 

socialsekreterarna inte har tillräckligt underlag för att hitta en lämplig placering, i synnerhet 

när placeringen sker akut: 

 

När det barnet blev aktuellt så då började vi utreda och insåg väldigt snart att det här funkar inte alls, 

det är helt orimligt att det här barnet kan vara hos den här [biologiska] föräldern . då gick det ganska 

fort från att vi inledde en utredning till att det blev ett omedelbart och då hade man inte så himla 

mycket kunskap om det här barnet annat än det var överaktivt och kunde vara utåtagerande 

(Socialsekreterare, 3). 

 

När det blir de här akut[a] omplaceringar[na] … då får man tänka snabbt ...  många gånger så blir det 

inte riktigt bra för att det blev inte alls som det var tänkt ... är det planerat så är ju i alla fall chansen att 

det stämmer bättre överens med ungdomen och vad den behöver och vad som passar ... 

(Socialsekreterare 5). 

 

5.1.2 Bristande kunskap om barnen till följd av komplex problematik samt bristande 

delaktighet och lyhördhet upplevs öka risken för sammanbrott 

Utöver brist på familjehem upplever flertalet socialsekreterare att komplex problematik hos 

barn ökar risken för instabilitet och sammanbrott i samhällsvården. Diffus och komplex 

problematik hos barn upplevs skapa en frustration hos många socialsekreterare eftersom att 

det blir svårt att få klarhet i vilka resurser som krävs för att hjälpa barnen. Konkret 

problematik upplevs vara enklare att hantera:” … [jag] har verkligen försökt å hitta olika 

lösningar för att de [familjehemmet] ska mäkta med det är väldigt mycket kring det barnet 

då” (Socialsekreterare 3). 

 

Det är krångligt med sådana här pojkar, det är lite lättare med de som är ute och drogar. Vad ska man 

säga till dem sluta droga. Det är lite knöligare att hitta liksom vad är problemet, för det frågade jag mig 

många gånger vad är det som är problemet … ingen vet riktigt för vi kan inte veta på riktigt ... det finns 

ingen sådan vetenskap vad det är man ska göra, det är liksom inte att sätta lackmuspapper i pannan på 

någon och få veta, så att det är svårt … jätte, jättesvårt (socialsekreterare 1). 

 

Har du ett barn som verkligen ... visar alla sina känslor ... och brottas och slår sig loss därför att den 

inte [vill] vara i det där jävla hemmet eller vad det nu är …. Då är det ju så uppenbart, men här är det 

liksom ... tveksamheten, är det så att han har oförmågor … är det brister hos honom som gör att han 
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inte har den här motorn …. Man vred och vände på vad är det, vad står det för [barnets beteende] .... 

Man kan inte hitta liksom de fysiska tydliga svaren (Socialsekreterare, 2). 

 

Diffus och komplex problematik hos barn upplevs öka risken för sammanbrott på initiativ av 

både barn, familjehem och socialsekreterare. När familjehemmen initierar sammanbrott 

beskrivs det ofta bero på oförmåga att hantera barnen och en uppgivenhet över att de inte kan 

komma till rätta med problemen: " … så småningom så visade det väl sig att familjehemmet 

tyckte att det händer ingenting med honom [barnet] hur de än arbetade med honom så blir det 

fel ..." (Intervju 2). 

 

… [familjehemmet] har sagt upp sig på grund av att de känner att de inte kan möta barnets behov, att 

det [barnet] har omfattande behov och kanske diagnoser och så vidare och det kan jag ju känna. Det 

känns som mer logiskt på något vis att det kan bli så att man [familjehem] tar sig an ett annat uppdrag 

och man inser att oj det här är mer omfattande än vad jag trodde (Socialsekreterare 3). 

 

Då socialsekreterarna, på grund av bristfälliga utredningar, upplevs sakna tillräckligt med 

kunskap om barnen tyder det även på att informationen till familjehemmen innan en 

placering blir bristfällig. Om familjehemmen inte är införstådda i vad deras uppdrag kräver, i 

samband med att barnen har en komplex problematik, beskrivs det leda till att risken för att 

familjehemmen initierar sammanbrott ökar: 

 

Det var det enda vi visste egentligen när vi placerade och nu under de två år som har gått där [i 

familjehemmet] så har det visat sig att [barnet har] jätte omfattande behov och BUP är inkopplade och 

ser mycket svårigheter hos det här barnet och då är det ju någonting som har kommit fram under 

placerings gång och familjehemmet landar i att det här kan vi inte möta (Socialsekreterare 3). 

 

… vi provade ett familjehem men det gick inte lång tid förrän de började signalera då familjehemmet 

att det inte fungerade ...  han var ju för avancerad eller vad man ska säga, det familjehemmet klarade 

[inte] av honom … ja ingenting tyckte dom fungerade så då valde vi att göra en placering på HVB hem 

(Socialsekreterare 6). 

 

Bristande information till familjehemmen upplevs även ge konsekvenser för barnen och 

beskrivs öka risken för att också barnen initierar sammanbrott. Otillräcklig kunskap om 

barnen och bristande kompetens hos familjehemmen beskrivs bidra till att familjehemmen 

använder sig av fel strategier i bemötandet och hanterandet av barnen: ”Han tyckte att det 

vart bara drygt sådär som tonårspojkar tycker …. Jag tror att de [familjehemmet] ställde lite 

för höga krav på honom, att han skulle göra mer än, hon [familjehemsföräldern] gick på han 

för mycket tror jag”  (Socialsekreterare 1). 

 

Familjehemmens felaktiga strategier, oavsett om de beror på bristande kompetens eller 

otillräcklig kunskap om barnen, kan av socialsekreterarna förstås som en bidragande orsak till 

att både socialsekreterarna och barnen initierar sammanbrott: 

 

Det hände någonting med han [barnet] för han fick nog liksom nu fan han vart myndig också, nu är det 

jag [barnet] som bestämmer över mitt liv ... så då sa han näe jag ska inte bo här [i familjehemmet] så 

packa han ihop sakerna ... så det avslutade bara för han fick fet nog (Socialsekreterare 1). 
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… i och med att de var kontaktfamilj så fanns det frågetecken om de var lämpliga som familjehem, så 

att det hade man med sig under tiden också, men det var mycket som talade för att det ... ändå skulle gå 

för dem och fungerade som familjehem men allteftersom så visade sig att det var inte möjligt. De hade 

inte de kvalitéerna som behövdes (Socialsekreterare 4). 

 

Många socialsekreterare beskriver även att risken för sammanbrott ökar om barn inte 

upplever att de får vara delaktiga i placeringsprocessen och inte blir hörda. Bristande 

delaktighet i placeringsprocessen upplevs skapa motstånd från barnens sida:  

 

… vi måste hitta någonting där vi kan på något sätt tillmötesgå hennes [barnets] krav, men ändå så att 

man får med henne på tåget mer liksom, för det hade man inte lyckats med tidigare ... man tänkte väl 

utifrån hur hon [barnet], ju mer man höll henne desto mer slogs hon för att bli fri (Socialsekreterare 5). 
 

Jag gav dem [familjehemmet] i uppdrag ganska tydligt vad som som skulle hända, han [barnet] skulle 

vara aktiv, ja söka jobb, utbildning ja men jättetydligt vad som ska hända och så började vi. Han tyckte 

att det vart bara drygt så där som tonårspojkar tycker och började sätta sig emot …  

(Socialsekreterare 1). 

 

Samtidigt tyder socialsekreterarnas beskrivningar på att barnen många gånger inte är 

delaktiga och att socialsekreterarna och familjehemmen brister i sin lyhördhet gentemot 

barnens signaler. I beskrivningar av barnens beteenden upplevs beteendena mer som problem 

än som signaler på att barnen vill förmedla någonting: “Jag tror inte att han [barnet] skulle ha 

klarat det, jag tror inte att han klarar det för att han är så jävla lat“ (Socialsekreterare 1).  

 

…  han [barnet] skötte inte skolan, ja det var liksom dom här sakerna som in te fungerade i 

familjehemmet heller och dom kände att näe det går inte vi kan inte ha han här, han stjäl och han ja 

ingenting tyckte dom fungerade så då valde vi att göra en placering på HVB hem (Socialsekreterare 

6). 

 

5.1.3 Brister hos familjehemsföräldrarna samt bristande matchning beskrivs öka risken 

för instabilitet med sammanbrott som följd 

Instabilitet kan förstås som en konsekvens av brister i familjehemmen. Många 

socialsekreterare upplevs vara kritiska mot familjehemmens agerande och beskriver att 

familjehemmen inte alltid lever upp till de förväntningar som finns på dem: “… jag tyckte att 

Mona [familjehemsföräldern] klev ner på Pelles [barnets] nivå ibland …” (Socialsekreterare 

1).   

Jag hade ju synpunkter ändå på deras [familjehemmets] sätt att han tera barnen … de fick inte utvecklas 

tycker jag på det sätt som de borde … så att det här gemensamma med att göra saker tillsammans och 

se till så att det här barnen kom på olika aktiviteter och så det blev liksom mindre och mindre utav det, 

så att jag tror också att det bidrog till att de kände sig liksom instängda också i familjehemmet. Och sen 

fick de [barnen] inte heller tillgång liksom till att träffa kompisar och så när de ville … så funkar det ju 

inte för barn… (Socialsekreterare 4). 

Socialsekreterarna beskriver att instabilitet i samhällsvård kan kopplas till familjehemmens 

bristande engagemang och fokus gentemot barnen. Detta tyder på att familjehemmen, om de 
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har bristande förmåga och resurser att ge barnen den tid och omsorg de behöver, bidrar till en 

ökad risk för instabilitet: 

De [familjehemsföräld rarna]kan bli jätteengagerad och bry sig i barn och ungdomar under ett kort tag 

men sen när de blir längre så, Mona [familjehemsförälder] hon är så jäkla engagerad det händer så 

mycket i hennes liv hela tiden som hon blir engagerad i. Så då tappar hon ju fokus på de här [barnen] 

som blir där länge så tror jag att det är … (Socialsekreterare 1). 

Och så försökte jag liksom prata om varför [familjehemmet inte gick med på att ha umgänge med 

biologiska mamman varannan vecka] å de kunde som inte ge något annat skäl än att de tyckte det här 

var omständigt för dem … han [barnet] såg fram emot att träffa mamma … det gick bra å nej det var 

liksom att det var jobbigt för dem att behöva anpassa sitt liv efter det här [många träffar med biologisk 

förälder] (Socialsekreterare 3). 

Även personliga egenskaper hos både familjehem och barn, samt samspelet mellan dem, 

upplevs påverka graden av stabilitet i en placering: “ … Pelle [barnet] är ju den Pelle är och 

familjehemsföräldrarna är dem som de är, så visst bättre matchning kanske [hade kunnat 

förhindra sammanbrott]” (Socialsekreterare 1). 

Jag såg liksom ingen utveckling [hos barnet] jag såg bara att de [familjehemmet] gjorde honom till ett 

bekymmer, ett problem och han var inte problemet. Det är en underbar kille, underbar kille men som 

inte kommer till sin rätt där [i familjehemmet] och det är inte rättvist heller mot ett familjehem för de 

kommer inte heller till sin rätt, dom blir ju också fel … när de liksom inte klickar (Socialsekreterare 

2). 

 

Socialsekreterarna tycks vara försiktiga med att lägga ansvaret på barnen och familjehemmen 

när en placering är instabil i de fall då instabiliteten beskrivs bero på bristande personkemi 

mellan barnen och familjehemmen: “ ...  det är ju det här med samspelet, ni [barnet och 

familjehemmen] är ju för olika. Ni [familjehemmet] är aktiva han [barnet] är avvaktande ja 

men en massa sådana saker…” (Socialsekreterare 2). Om socialsekreterarna misslyckats med 

matchningen och det visar sig att barnen och familjehemmen inte går ihop 

personlighetsmässigt beskrivs sammanbrott kunna vara oundvikligt: 

… för att de här pojkarna [placerade barnen] är så olika om man säger de har olika socialkompetens så 

den här yngre pojken, han är mer utåtriktad och har inte alls haft samma känsla gentemot 

familjehemsföräldrarna, så att där tror jag att det hade kunnat och gått att få en bättre relation de 

emellan men nej, det gick inte (Socialsekreterare, 4). 

 

5.1.4 Bristfällig kontakt och otillräckligt stöd upplevs öka risken för instabilitet 
 

Samtliga socialsekreterare upplever att deras stöd till familjehemmen är av stor vikt, i 

synnerhet när placeringen är instabil. Samtidigt beskriver flertalet av socialsekreterarna att 

stödet från deras sida upplevs vara bristfälligt: “Dels kanske inte själva forumet passar dem 

[familjehemmen], det stödet … man kanske erbjuder grupphandledning för flera familjehem 

men de vill ha individuell och så kanske inte det erbjuds och då blir det liksom inget“ 

(Socialsekreterare 5). 
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Sen har vi ju det här andra sammanbrottet ... där det brakar ihop ... och där man får på sig 

familjehemmets förtvivlan för att man inte medverkade till att göra det annorlunda eller till att förbjuda 

sammanbrottet …. Det jag lärde mig av det sammanbrottet var ju vikten av att stötta familjehemmet 

(Socialsekreterare 2). 

 

… däremot så tycker jag att vi [socialsekreterare] jobbar väldigt mycket för att det inte ska bli de här 

sammanbrotten och just det här att jobba med utbildning och med förstärkning i familjehemmen där 

man ser att det behövs och försöka stötta dem på ett bättre sätt framåt. Jag tycker vi är ju bra bit på väg 

ändå (socialsekreterare 4). 

 

Utifrån socialsekreterarnas beskrivning av deras, många gånger, bristande stöd till 

familjehemmen tyder det på att otillräckligt stöd från socialtjänstens sida delvis beror på 

organisatoriska faktorer: “... som jag upplever det så är det [brist på] tiden. Tiden och antal 

klienter, klientärende man har …“ (Socialsekreterare 7). 

 

... vi ska vara tillgängliga på ett annat sätt, att man ska uppfattas som ett rejält stöd från början … 

många ärenden fungerar ju därför att det har blivit en sån lyckad matchning och det är så, det bara 

fungerar av sig själv, nästan som på räls. Man behöver stötta lite grann och hjälpa dem 

[familjehemmen] att tänka kring någon fråga men i andra fall där man verkligen måste bygga 

någonting [relation mellan familjehemmen och barnen] … att organisationen ser till att vi kan vara till 

stort stöd från början … (Socialsekreterare 2) 

 

Jag tror att många familjehem skulle må väldigt bra av att få bättre stöttning. Det kan vi definitivt 

koppla till vår organisation och det är någonting som vi har pratat om nu när det blir den här 

placeringsgruppen, det måste liksom formas fram ett bättre stöd till familjehemmen … 

(Socialsekreterare 3). 

 

Även kontakten med familjehemmen och barnen upplevs påverka stödet från socialtjänsten 

samt relationen mellan dem. Kontinuerlig kontakt beskrivs vara en viktig faktor i att skapa 

och upprätthålla en god relation till barnen och familjehemmen, men även för att främja 

möjligheten att ge stöd vid behov: 

 

Det kan vara svårt när de [familjehemmen] väl börjar känna sig trötta och utarbetade och att det är för 

intensivt ... men träffas man ofta och har bra kontakt då kanske man märker det här innan och kan sätta 

in om de behöver avlastning eller behöver extra stöd eller så innan man har hamnat i att nu orkar vi inte 

längre …. Jag tror att man har tillbaka så mycket mer sen, att man har byggt upp en bra relation och 

man har träffat barnen, inte intensivt men alltså ofta, sen kan man glesa ut det men då har man likson 

den här grundrelationen ... (Socialsekreterare 3). 

 

Nej, det kan jag inte säga att han [barnet] har fått nåt speciell stöd så annat än på ja den sista tiden … 

fast det var svårt att nå honom men [jag har] ändå försökt förmedla att jag förstod liksom hur jobbigt 

han hade det, även om han inte vill berätta eller så, så att han ändå kunde känna att han hade stöd 

(Socialsekreterare 4). 

 

Vi [socialsekreterarna] har ju pratat jättemycket om det där [vikten av kontakt] alltså just det men för 

att kunna ha en relation till barnet eller ungdomen så behöver man ju en tät kontakt, det går inte att 

komma var tredje månad men tjena hej hej nu kommer jag och nu vill jag att du ska prata förtroligt 

med mig nämen det går ju såklart inte (Socialsekreterare 7). 
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5.1.5 Biologiska föräldrars delaktighet upplevs påverka graden av stabilitet i en 

placering och beskrivs både kunna öka risken för sammanbrott 

Socialsekreterarnas beskrivningar tyder på att barns kontakt med biologiska föräldrar under 

en placering ökar risken för instabilitet. Detta om föräldrarna har oförmåga att se till barnens 

bästa och motarbetar socialsekreterarnas insatser: 

 

… [biologiska] mamman stod ju inte riktigt kvar heller utan när flickan ringde och sa att det här och 

det här har hänt då liksom kunde inte mamma säga att näe men nu är det det här som är bestämt, nu ska 

du vara kvar liksom, utan då då var det jamen kom hem ... (Socialsekreterare 5). 

 

Socialsekreterare fem beskriver: “ … samtidigt tänker jag också att det behövs ju [biologiska] 

föräldrar som kan stå på sig och kan liksom stötta behandlingen” (Socialsekreterare 5). 

Detta tyder på att det upplevs vara av vikt att även biologiska föräldrar får stöd under en 

placering, för att kunna stå emot barnens påtryckningar. Om biologiska föräldrar har en 

negativ inverkan på barnen under en placering ökar risken för att barnen initierar 

sammanbrott. Detta beskrivs bero på att barnen inte ges möjlighet att komma till ro i 

familjehemmet: 

 

Framförallt tycker jag att det är hur de biologiska föräldrarna förhåller sig, alltså om dom, om dom kan. 

Om man ber dom backa. Låt dem [barnen] få landa här [i familjehemmet] nu, håll er till de dagar som 

det ska vara umgänge så att det blir tryggt för barnet eller ungdomen … (Socialsekreterare 7). 

 

I regel så är det mycket tätare umgängen [mellan barnet och biologiska föräldrarna] under 

jourplaceringen än vad det blir sedan. För blir det en varaktig placering så då ser det ju inte alls ut så 

och det ska ju inte göra det heller. Då ska de [barnen] ju knyta an till familjehemsföräld rarna å då kan 

man inte ha det så (Socialsekreterare 4). 

 

5.2 Socialsekreterarnas upplevelse av instabilitet och sammanbrott i 

samhällsvården 
 

 

5.2.1 Sammanbrott kan upplevas både som ett lyckande och misslyckande och 

framkalla både positivt och negativt känslor hos socialsekreterare  

Sammanbrott beskrivs av socialsekreterarna som en komplex process, vilken kan ta sig olika 

uttryck och upplevas både som ett lyckande och ett misslyckande: “ … utan det [ansvaret] 

måste ju liksom vi vuxna ta på oss att då har vi ju misslyckats med vår tänkta placering och 

så. Då är det vi som inte har matchat de behoven [barnets] eller att vi har bedömt behoven 

felaktigt ....”(Socialsekreterare 5). 

 

I det här ärendet är det … den positiva sidan av ett sammanbrott, man känner att man har bidragit till 

att flera parter mår bra …. Ja menar att bidra till att det har blivit liksom bra. Det är en underbar känsla 

… (Socialsekreterare 2). 
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Ja, det är hemskt … jag lider verkligen. Jag kan känna med de här barnen liksom att de blir ju svikna 

gång på gång utav de vuxna och att det som ändå man har trott på och försökt förmedla då att det här 

kommer att bli bra å så blir inte så ändå …. Så det känns ju  som ett misslyckande varje gång [när 

sammanbrott sker] … (Socialsekreterare 4). 

 

Att socialsekreterarna ibland upplever sammanbrott som ett misslyckande kan förstås utifrån 

hur de beskiver att de många gånger medverkat till att upprätthålla en instabil placering, på 

grund av förhoppningar om att finna lösningar på problemen:” … jag tror nog att det hade 

varit så där ganska länge på det sättet att han [barnet] fick bara va, sköta sig själv [i 

familjehemmet]” (Socialsekreterare 1). 

 

Jag hörde också att flera, ett par om möjligtvis tre tidigare handläggare har också kämpat, “åh! hur är 

det för den här pojken”, kanske är det två handläggare tidigare för det låter bedrövligt om det liksom 

det bara har rullat på, men dels så började ja ju med att tänka att kanske kan man ändra familjehemmets 

attityd på något vis (Socialsekreterare 2). 

 

Även om många socialsekreterare uttrycker att de helst vill undvika sammanbrott, beskriver 

de ofta att sammanbrotten för någonting gott med sig. Det är vanligt förekommande att 

socialsekreterarna upplever att sammanbrott leder till något positivt ur deras eget perspektiv. 

Socialsekreterarnas beskriver att sammanbrott kan leda till de får ökat risktänkt, ny kunskap, 

nya insikter och strategier: 

 

… att man verkligen vill ha genomtänkt vad är plan B för nu blev det i det här fallet … man tänkte att 

nu kör vi på det här och så har man inte riktigt tänkt vad händer om det inte [fungerar], så att man låg 

liksom inte steget före på det sättet. Och det tror jag att det försöker jag nog göra numera, om inte det 

här fungerar … vad har vi för alternativ annars (Socialsekreterare 5). 

 

Det här som har med barns delaktighet, oändligt mycket större fokus på barnen gör ju att vi idag tänker 

att det är barnen vi måste se ... i den här krisen hur blir det för dem. Så jag tänker att idag så är det 

mycket mer fokus på att liksom vara till stöd för dem jämfört med tidigare (Socialsekreterare 2). 

 

Socialsekreterarnas beskrivning av deras upplevelse av sammanbrott tyder på att 

sammanbrott även kan leda till nya insikter för familjehemmen samt om dem. Detta upplevs 

som positivt i den bemärkelsen att familjehemmen i framtiden inte tar på sig för avancerade 

uppdrag som de inte har tillräckliga resurser för att hantera. Men även för att 

socialsekreterarna kan bli medvetna om brister i familjehemmen: “Det här familjehemmet 

som de förra familjehemmet, där tänker jag att de är inte lämpliga som familjehem, nej och 

de får inte heller några fler uppdrag.” (Socialsekreterare 4). 

 

För Mona och Karl [familjehemsföräldrar]t ror jag att de möjligen har tänkt att de kanske inte ska ta 

killar och tjejer som ... har de här problemen. Någonstans på vägen här sen jag börja så har de kommit 

fram till att de kanske inte ska vara familjehem utan bara jourhem …. Stefan och Marie 

[familjehemsföräldrar] tror jag … har kommit på att de ska fundera fler gånger innan de svarar ja nästa 

gång (Socialsekreterare 1). 

 

Många socialsekreterare upplever sammanbrott som en jobbig process för barnen och 

beskriver oro kring hur barnen påverkas av att omplaceras: “ … och så är det barnen som får 
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betala priset på något vis att ja men de är ju dom som får vara med om en omplacering” 

(Socialsekreterare 3). 

 

Alltså jag tänker att de [barnen] blir ju … ledsna och kan skuldbelägga sig själva för att dom har g jort 

något fel … att det är fel på dem helt enkelt och att vuxna liksom inte står kvar och orkar … men det 

ligger ju liksom inte på ungdomens ansvar (Socialsekreterare 5). 

 

Samtidigt beskriver socialsekreterarna att sammanbrott kan upplevas som positivt i den 

bemärkelsen att det bidrar till en oväntad positiv vändning för barnen: “Så jag tror att just i 

det här fallet så tror jag att det här uppbrottet var nödvändigt för henne [barnet] att få 

kontrasterna på allvar och verkligen uppleva dem” (Socialsekreterare 7). 

 

Han [barnet] är mycket öppnare idag. Han har varit placerad sedan efter sommaren, sensommaren. 

Mycket öppnare, mycket gladare, duktig. Han får förtroende från [familjehemmet] alltså, förtroendet 

att sköta sig själv … alltså stor skillnad och han säger själv att han trivs jättebra där han är [i 

familjehemmet]. Så det är jätteroligt (Socialsekreterare 4). 

 

… då flyttades han [barnet] i september … det har gått hur bra som helt. Så det känns jätte rolig … vi 

[socialsekreterarna] har sett att den här positiva utvecklingen som vi var så rädd att han skulle tappa det 

har fortsatt och det har nog blivit ännu bättre så det känns bra (Socialsekreterare 3). 

 

Sammanbrott kan även väcka många negativa känslor hos socialsekreterarna. De beskriver 

hur de många gånger saknar makt att motverka att sammanbrott sker. Således upplevs 

sammanbrott bidra till känslor av maktlöshet och kontrollförlust hos socialsekreterarna: 

 

Sen har vi det här andra sammanbrottet ... där det brakar ihop och jag saknar makt att göra det 

annorlunda och där man får på sig familjehemmets förtvivlan för att man inte medverkade till att göra 

det annorlunda eller till att förbjuda sammanbrottet (Socialsekreterare 2). 

 

Jag vet inte vad vi skulle kunnat ha gjort annorlunda där ... [vad] man skulle kunna ha satt in för 

någonting. Nämen jag tror det, har de [barnen] bestämt sig så har de bestämt sig så då bara måste det 

krascha igen (Socialsekreterare 7). 

 

Maktlösheten beskrivs av socialsekreterarna bland annat grunda sig i att de på grund av diffus 

problematik hos barnen saknar tillräcklig kunskap om vad barnen egentligen behöver och 

därför inte lyckas vända den negativa utvecklingen i placeringen: 

 

Han [barnet] orkar inte, han vill inte … och så börjar han sluta göra saker, han bara sitter uppe på 

nätterna och spelar. De [familjehemmet] har sagt att han har ett spelmissbruk. Jag har ingen aning om 

han har det .… Ja struntsamma men iallafall får de [barnet och familjehemmet] nog på varandra  

(Socialsekreterare 1). 

 

... där hade vi inte förstått riktigt hur allvarligt det var, alltså vi tänkte mer att det var mest hur det var 

hemma men han [barnet] hade ju ett mycket mer avancerat beteende själv … då undrar man ju hur 

kunde jag missa det (Socialsekreterare 6). 
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Maktlösheten upplevs även vara kopplad till lagstiftningen och de ramar socialtjänsten har att 

förhålla sig till: 

 

Det var ju liksom SoL lagstiftningen och de[familjehemmet] menade att man skulle kunna ordna 

flyttförbud och så där, men då är man ju på gränsen till LVU, det var ju inget LVU läge liks om så att 

det fanns ingenting att göra (Socialsekreterare 2). 

 

Ja bägge gångerna … så har man varit enormt frustrerad för man har känt att dom här barnen behöver 

ju verkligen bo kvar [i familjehemmet] så det är katastrof liksom att dom ska flytta hem. Det kommer 

ju inte att gå vilket det inte har gjort heller ... i och med att det är en frivillig placering och det skulle 

aldrig hålla för ett LVU så är det bara liksom att stå och titta på (Socialsekreterare 7). 

 

När sammanbrott sker och placeringen inte blev som förväntat upplever socialsekreterarna, 

förutom maktlöshet, en känsla av besvikelse. Besvikelsen beskrivs grunda sig i att 

familjehemmen inte levt upp till de förväntningar socialsekreterarna haft på dem: 

 

Speciellt eftersom det är mycket som har fungerat så bra men man känner som att det blir väldigt svårt 

att samarbeta när de [Familjehemmet] tryckte på och ställde sådana här krav och så var det den här 

ekonomiska biten också och då träffade jag pojken och berättade det här, å han blev jättebesviken å det 

förstår jag också. Han tyckte väldigt mycket om dem [familjehemmet] och det kändes inget roligt alls 

…. Det var som oundvikligt och de [familjehemmet] sa ju upp sig … (Socialsekreterare 3). 

 

Det blir för personligt liksom … barnet blir ju som deras [familjehemmets] eget barn och dom tycker 

att [biologiska] föräldrarna inte gör sitt och så … liksom hamnar dom emellan där och stöt tar inte 

[biologiska] förälder, för de [familjehemmet] tycker att den [biologiska föräldern] är för dålig och 

ställer sig på barnets sida (Socialsekreterare 5). 

 

 

6. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras resultatet tillsammans med tidigare forskning på området. 

Analysen syftar till att identifiera och klargöra hur socialsekreterarna förstår orsakerna till 

instabil samhällsvård samt deras upplevelser av instabilitet. 

 

6.1 Hur socialsekreterarna förstår orsakerna till instabil samhällsvård 
 

Resultatet tyder på att socialsekreterarna upplever instabil samhällsvård som ett komplext 

fenomen som orsakas av flertalet faktorer. Socialsekreterarnas beskrivningar tyder på att 

dålig matchning mellan familjehemmen och barnen beskrivs vara en bidragande orsak till 

instabilitet. Socialsekreterarna upplever att de på grund av brist på placeringsalternativ kan 

tvingas placera barn i familjehem de känner sig tveksamma till, vilket beskrivs leda till att 

barnen senare tvingas omplaceras. Det har visat sig finnas betydande risker med 

omplaceringar, särskilt när omplaceringar rör barn som tidigare upplevt instabilitet. En 

omplacering för dessa barn kan innebära ett bakslag vilket i sin tur kan leda till ökad 

instabilitet (Rostill-Brookes et al., 2011). 
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Risken för instabilitet i placeringarna upplevs öka om socialsekreterarna saknar tillräckligt 

med kunskap om barnens problematik och behov. Bristande kunskap beskrivs leda till att de 

inte har tillräckligt underlag för att hitta en lämplig placering. Socialsekreterarna beskriver att 

deras bristande kunskap om barnen är en konsekvens av den tidsbrist de ofta upplever vid 

utredningar. Forskning har visat att placeringarnas utfall tenderar bli bättre för barnen när en 

placering får ta tid och förberedas ordentligt (Rostill-Brookes et al., 2011). Socialsekreterarna 

upplever en ökad risk för dålig matchning om barnen har en komplex och diffus problematik. 

Detta då socialsekreterarna, trots ordentlig utredning, upplever det svårt att få klarhet i 

barnens problematik och behov. Oavsett hur lyckad matchningen är visar forskning att 

beteendeproblematik hos barn i sig ökar risken för instabilitet, detta då det  bidrar till 

svårigheter att hitta långsiktiga placeringar (Cross et al., 2013). 

 

Utifrån socialsekreterarna beskrivningar kan instabilitet även förstås som en konsekvens av 

brister i familjehemmen. De brister socialsekreterarna ser som bidragande orsaker till att 

vården är instabil beskrivs vara att familjehemmen saknar förmåga att hantera barnen, att de 

inte är införstådda i vad uppdraget kräver samt att de använder fel strategier gentemot barnen. 

Dessa brister behöver inte förstås som bristande kvalité på familjehemmen, utan kan bero på 

att socialsekreterarna saknar kunskap om barnens problematik vilket leder till att 

familjehemmen inte är tillräckligt förberedda och informerade inför placering.Vikten av att 

familjehemmen får tillräcklig information för att vara införstådda i vad uppdraget kräver 

styrks av tidigare forskning. Det har nämligen visat sig att familjehem kan komma att avbryta 

en placering om barnen inte uppfyller de förväntningar familjehemmen har kring deras 

beteende samt om familjehemmen inte varit förberedda på barnens svårigheter (Rock et al., 

2015). För att motverka instabilitet förstås det därför vara av vikt att socialsekreterarna har 

tillräcklig kunskap om barnen så att de kan göra familjehemmen väl förberedda och 

införstådda i vad uppdraget kräver.  

 

Utöver brister i familjehemmen beskriver socialsekreterarna att instabilitet i samhällsvård kan 

kopplas till familjehemmens bristande engagemang och fokus gentemot barnen. Även 

personkemin samt samspelet mellan barnen och familjehemmen upplevs påverka graden av 

stabilitet i en placering. Forskning har visat att familjehemmens förmåga att sätta gränser, 

vara toleranta, känslomässigt engagerade och fokuserade på barnet ses som viktiga 

skyddsfaktorer för att motverka instabilitet (Rock et al., 2015). 

 

Bristande lyhördhet förstås av socialsekreterarna som en bidragande orsak till instabilitet i 

samhällsvården. Trots denna medvetenhet tyder resultatet på att socialsekreterarna många 

gånger brister i sin lyhördhet gentemot barnen. Barnens beteenden beskrivs som problem och 

det verkar inte som att socialsekreterarna kopplar att barnens beteenden skulle kunna vara 

signaler på att barnen försöker förmedla att någonting är fel. Bristande lyhördhet från 

socialsekreterarnas sida har visat sig vara en bidragande orsak till att sammanbrott sker, då 

det resulterat i att barnen inte lyckats förmedla sin önskan om att byta placering (Christiansen 

et al., 2010). För att kunna förebygga och motverka instabilitet förstås det därför vara av vikt 

att socialsekreterarna är lyhörda inför barnens signaler och tar barnens signaler på allvar.  
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Socialsekreterarna beskriver att beteendeproblematik hos barn ökar risken för instabil 

samhällsvård, trots detta framkommer det sällan att det görs någon vidare utredning för att ta 

reda på vad barnens beteende egentligen beror på. De dåliga beteendena hos barnen, som 

socialsekreterarna ser som orsak till instabiliteten, kan i själva verket vara signaler på att 

barnen inte trivs och det enda sättet för dem att bli lyssnade på och få placeringen att upphöra 

(Christiansen et al. 2010). Beteendeproblematik bör således inte enbart förstås som en orsak 

till att instabilitet i samhällsvården uppstår, utan även som en reaktion på den instabilitet som 

barnen upplever (Cross et al., 2013). 

 

Förutom bristande lyhördhet upplever socialsekreterarna även att risken för instabilitet och 

sammanbrott ökar om barnen inte upplever att de får vara delaktiga i placeringsprocessen. 

Om barn får vara involverade och delaktiga i beslut vid placeringar har det visat sig leda till 

färre omplaceringar (Rock et al., 2015), vilket även framgått i denna uppsats då placeringar 

tenderat vara mer stabila då socialsekreterarna tagit hänsyn till barnens vilja. Instabilitet och 

sammanbrott i samhällsvården kan således förstås som en konsekvens av att barnperspektivet 

inte beaktats fullt ut. För att förebygga och motverka instabilitet räcker det dock inte att 

socialsekreterare är lyhörda och låter barnen vara delaktiga, utan det krävs även att de agerar 

utifrån den informationen barnen delar med sig av (Winter, 2014). 

 

Både resultatet från denna uppsats och tidigare forskning tyder på att bristande stöd till 

familjehemmen och barnen ökar risken för instabilitet (Gilbertson & Barber, 2003). 

Forskning har visat att bristande stöd kan leda till att familjehemmen initierar sammanbrott 

(Rock et al., 2015). Trots att socialsekreterarna i denna uppsats upplevs vara medvetna om 

vikten av stöd till familjehemmen beskriver de samtidigt att stödet från deras sida många 

gånger är bristfälligt. Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar upplevs deras möjlighet att ge 

stöd till familjehemmen påverkas av organisatoriska faktorer, så som tidsbrist och högt 

klientantal. Tidiga problem som uppstår i en placering har visat sig kunna leda till 

konsekvenser för barnen samt påverka graden av stabilitet i placeringen. Barnen riskerar att 

utveckla beteendeproblem samtidigt som deras möjlighet att rota sig och känna tillit till andra 

minskar (Cross et al., 2013). Det förstås därav vara av vikt att socialsekreterarna har 

förutsättningar för att ge omfattande stöd till familjehemmen och barnen redan i ett tidigt 

skede av placeringen för att kunna förebygga instabilitet. För att främja möjligheten för 

socialsekreterarna att ge stöd beskrivs det viktigt att de har en god kontakt och relation till 

familjehemmen och barnen. En god kontakt kan motverka instabilitet då det möjliggör att 

socialsekreterarna kan uppmärksamma problem i ett tidigt skede. Samtidigt har forskning 

visat att det förekommer hög personalomsättning inom socialtjänsten och att en stor andel 

barn i samhällsvården har bytt socialsekreterare flertalet gånger under en kort period (Ward, 

2009). Att barnen ofta byter handläggare kan medföra svårigheter för både barnen och 

familjehemmen att etablera en god kontakt med socialsekreterarna. Bristande kontakt kan i 

sin tur påverka tilliten till handläggarna och därmed även förtroendet för att söka och ta emot 

stöd. 
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Det är oklart hur biologiska föräldrars delaktighet påverkar graden av stabilitet i placeringar. 

Likt tidigare forskning har det i denna uppsats framgått att socialsekreterarna upplever att 

biologiska föräldrars delaktighet vid placering både kan förstås öka och minska risken för 

instabilitet (Rock et al., 2015). När samarbetet inte fungerar mellan barnens biologiska 

föräldrar och övriga inblandade parter vid en placering samt när de biologiska föräldrarna 

inte förmår agera utifrån barnens bästa upplevs risken instabilitet öka. Likt tidigare forskning 

beskriver socialsekreterarna i denna uppsats vikten av att de biologiska föräldrarna inte stör 

placeringen, i den bemärkelsen att barnen inte ges möjlighet att komma till ro (Christiansen et 

al. 2010). När samarbetet fungerar upplever dock socialsekreterarna att de biologiska 

föräldrarnas delaktighet istället kan bidra till stabilitet vid placeringen. Detta kan förstås 

genom att kontakt mellan barn och deras biologiska föräldrar har visat sig verka främjande 

för barnens självkänsla, identitet och känslohantering (Andersson, 1998). Utifrån att de 

problem socialsekreterarna beskriver sig uppleva i samband med att biologiska föräldrar är 

delaktiga under placeringstiden, i kombination med de fördelar deras delaktighet har visat sig 

kunna innebära, förstås det vara av vikt att socialsekreterarna arbetar för att främjar en god 

kontakt och ett gott samarbete med de biologiska föräldrarna. För att samarbetet ska fungera 

och för att undvika att de biologiska föräldrarna stör placeringen kan stödet till föräldrarna 

under barnens placeringstid behöva ses över och förstärkas. 

 

6.2 Socialsekreterarnas upplevelse av instabil samhällsvård 
 

I intervjuerna beskriver socialsekreterarna många gånger familjehemmens och barnens 

upplevelser av instabil samhällsvård och hur de påverkas av sammanbrott, medan de mer 

sällan upplevs reflekterar över sina egna upplevelser och hur de själva påverkas. Utifrån 

socialsekreterarnas beskrivningar framgår det dock att instabilitet och sammanbrott inte går 

dem obemärkt förbi. Socialsekreterarna beskriver hur de många gånger kämpar för att 

upprätthålla och finna lösningar på instabila placeringar, vilket tyder på att sammanbrott är 

något som de gärna undviker. Trots socialsekreterarnas försök att upprätthålla och motverka 

instabilitet i placeringar tyder studiens resultat på att det tycks vara vanligt förekommande att 

barn är med om flera omplaceringar under sin placeringstid. Detta kan förstås i relation till att 

risken för sammanbrott har visat sig öka om barnen varit med om tidigare sammanbrott 

(Rock et al., 2015). Barn som tidigare upplevt instabila placeringar löper en ökad risk att 

uppleva bakslag vid en ny placering (Rostill-Brookes et al., 2011). 

 

Trots att forskning visar på betydande risker med omplaceringar (Rostill-Brookes et al., 

2011) beskriver socialsekreterarna i denna uppsats ändå att sammanbrott kan upplevas som 

positivt. Vid lyckade omplaceringar beskriver socialsekreterarna att det lett till en positiv 

vändning för barnen. Det har även medfört att socialsekreterarna fått ökad insikt och ny 

kunskap. Utöver detta upplevs även familjehemmen ha fått ökad insikt, vilket 

socialsekreterarna ser som positivt i den bemärkelsen att familjehemmen inte tar på sig för 

avancerade uppdrag i framtiden. Socialsekreterarna upplever dock sällan instabilitet i 

samhällsvården som positivt utan beskriver ofta instabilitet kopplat till känslor av maktlöshet, 

frustration och kontrollförlust. Vid komplex och diffus problematik hos barnen i samband 
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med instabilitet i placeringarna beskrivs dessa negativa känslor vara mer framträdande, på 

grund av de ökade svårigheterna med att få klarhet i barnens problematik och behov. 

Socialsekreterarnas känsla av maktlöshet, frustration och kontrollförlust kan grunda sig i att 

de saknar tillräcklig utbildning och erfarenhet för att hantera de problem som kan uppstå till 

följd av känslo- och beteendemässiga svårigheter hos barnen (Ward, 2009). 

Socialsekreterarna framhäver ofta vikten av ett omfattande stöd till familjehemmen, inte 

minst när placeringen är instabil. Det har visat sig att känslor av maktlöshet och skuld i 

längden kan leda till stress, utbrändhet, hög personalomsättning och missnöje med 

professionsrollen (Rostill-Brookes et al., 2011). Det kan därför finnas anledning att reflektera 

över vilket stöd organisationen erbjuder socialsekreterarna när det uppstår situatio ner och 

känslor som de har svårigheter att hantera. 

 

7. Slutsats  
 

I detta avsnitt diskuteras tolkningen av resultatet i förhållande till tidigare forskning samt 

uppsatsens syfte. 
 

Enligt socialsekreterarnas beskrivningar förstås det finnas flertalet faktorer som orsakar 

instabilitet i samhällsvården. Utifrån resultaten i denna uppsats samt tidigare forskning på 

området tyder det dock på att instabilitet är ett komplext fenomen. Socialsekreterarna 

beskriver flertalet faktorer som de upplever orsakar instabilitet, men beskriver inte vad som 

egentligen orsakar vad och hur de upplever att faktorerna påverkar varandra. Utan att förstå 

hur de olika faktorerna påverkar varandra blir det således svårt att kunna förebygga och 

motverka instabilitet i samhällsvården. Uppsatsens resultat visar i likhet med tidigare 

forskning att barnens beteende är en betydande riskfaktor för instabilitet i samhällsvården. 

Resultatet tyder dock på att beteendena hos barnen bidar till instabilitet men att det i grunden 

beskrivs handla om att både socialsekreterarna och familjehemmen inte har tillräcklig 

kunskap om problematiken. 

 

Även matchningen mellan familjehemmen och barnen beskrivs av socialsekreterarna vara en 

framträdande riskfaktor för instabilitet. Risken för dålig matchning upplevs öka på grund av 

avsaknaden av placeringsalternativ. Att socialsekreterarna tvingas placera barnen i 

familjehem de inte tror på medför en ökad risk för att barnen senare tvingas omplaceras. 

Vikten av en lyckad matchning har visat sig vara betydande då omplaceringar medför en 

ökad risk för instabilitet. Instabilitet förstås även som en konsekvens av brister i 

familjehemmen. Socialsekreterarna beskriver bland annat att familjehemmen uppvisar 

bristande engagemang, bristande kompetens och felaktigt agerande gentemot barnen. Dessa 

brister upplevs leda till att placeringen blir instabil, vilket i längden kan leda till att samtliga 

parter initierar sammanbrott. Även forskning tyder på detta. 

 

Vidare beskriver socialsekreterarna att bristfällig kontakt med familjehemmen och barnen 

samt bristande stöd, ökar risken för instabilitet. Socialsekreterarna upplevs vara medvetna om 

betydelsen av god kontakt och stöd men samtidigt beskriver de att det många gånger är 

bristfälligt. Det tycks saknas organisatoriska förutsättningar för att socialsekreterarna ska 
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kunna ha den kontakt och ge det stöd som de upplever behövs. Biologiska föräldrars 

delaktighet beskrivs bidra till instabilitet i de fall då samarbetet mellan dem och övriga parter 

inte fungerar. När samarbetet fungerar har biologiska föräldrars delaktighet dock visat sig 

vara positivt för barnen, bland annat för barnens känslohantering. Socialsekreterarna 

beskriver att de biologiska föräldrarna stör placeringen då de inte förmår se till barnens bästa. 

Detta tyder på vikten av att de biologiska föräldrarna får stöd undertiden deras barn är 

placerade. Då tanken många gånger är att barnen ska hem till sina biologiska föräldrar när 

placeringen upphört, är det av vikt att de biologiska föräldrarna får tillräckligt stöd både 

under placeringen men även efter. 

 

Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar kan många av de faktorer som de upplever orsakar 

instabilitet förstås grunda sig i organisatoriska faktorer. För att kunna motverka instabilitet 

krävs det därför att socialsekreterarna ges organisatoriska förutsättningar för att både lyckas 

hitta lämpliga placeringar samt upprätthålla dem. Instabilitet och sammanbrott upplevs väcka 

många, både positiva och negativa, känslor hos socialsekreterarna. Oavsett om det leder till 

någonting positivt eller negativt beskrivs det medföra både ny kunskap och insikt för samtliga 

parter. Socialsekreterarnas upplevelser av instabilitet och sammanbrott beskrivs påverkas av 

vilka konsekvenser de medför för barnen, familjehemmen och de själva. När en omplacering 

visar sig leda till någonting positivt för barnen väcker det positiva känslor hos 

socialsekreterarna. När omplaceringen får negativa konsekvenser upplever de inte sällan 

känslor av misslyckande, kontrollförlust och maktlöshet. Detta tyder på att socialsekreterarna 

känner ett stort ansvar för att placeringen ska bli lyckad, trots att de inte alltid har makt att 

påverka samt möjlighet att förutse instabilitet och sammanbrott. 

 

 

7.1 Slutdiskussion 
 

När vi inledde denna uppsats hade vi inte förstått hur komplex instabilitet i samhällsvården 

var. Vi hade svårt att se sambanden mellan de olika faktorerna som i tidigare forskning 

beskrevs orsaka instabilitet. Det var egentligen först när vi började analysera vårt 

datamaterial som vi förstod att faktorerna samverkar och påverkar varandra, och först då 

insåg vi hur komplext fenomenet är. I vår analys har vi kunnat se att det är flertalet faktorer 

som avgör utfallet av en placering samtidigt som det är många parter inblandade. Chansen att 

en placering skulle bli lyckad, sett ur samtliga parters perspektiv, kan således upplevas 

mindre än risken att det uppstår problem under placeringen. 

 

Barnens beteende beskrivs som en framträdande riskfaktor både i resultatet från denna 

uppsats och i tidigare forskning. Vi har dock i vår analys upplevt att det egentligen inte är 

barnens beteende som är orsaken till instabilitet utan att det är avsaknaden av tillräcklig 

kunskap om barnens problematik. Socialsekreterarna i studien uppvisar en medvetenhet kring 

vikten av att ha god kunskap om barnen för att lyckas med en placering. Däremot upplevs de 

inte reflektera kring vilka konsekvenser otillräcklig kunskap om barnen kan medföra. 

Bristande kunskap om barnen gör det i princip omöjligt att matcha barnen med lämpliga 

familjehem, både utifrån resurser och personlighet. Otillräcklig kunskap kan således även 
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vara en förklaring på de brister som socialsekreterarna beskriver hos familjehemmen. 

Bristande kunskap genomsyrar mer eller mindre samtliga faktorer som socialsekreterarna 

beskriver orsaka instabilitet och utifrån vår analys tyder det således på att otillräcklig kunskap 

om barnen kan ses som en grundläggande riskfaktor för instabil samhällsvård. 

 

Det bör framhållas att resultatet i uppsatsen bygger på våra subjektiva tolkningar som grundar 

sig i våra egna förförståelser, vilket innebär att det finns risk att vår förförståelse varit 

styrande i analysarbetet. I och med att ingen utomstående kontrollerat våra tolkningar i 

relation till vår förförståelse är det svårt att avgöra i vilken mån vår förförståelse påverkat de 

tolkningar vi gjort. För att kunna veta om våra tolkningar av socialsekreterarnas inre 

upplevda erfarenhet håller kan det behövas vidare studier för att finna belägg för våra 

tolkningar. Eftersom att detta var första gången vi använde oss av IPA som analysmetod och 

inte har tidigare erfarenheter av att djupgående tolka datamaterial på liknande sätt finns det 

risk att tolkningarna är mer ytliga än vad IPA förespråkar. Trots detta tror vi att resultatet kan 

vara vägledande i arbetet med att nå fram till hur socialsekreterarna förstår orsakerna till 

instabilitet i samhällsvården samt hur de upplever instabiliteten.  

 

Vidare bygger uppsatsen på sekundärdata vilket innebär ytterligare risker med analysen av 

datamaterialet. Då vi inte själva medverkat vid intervjuerna, utan endast haft tillgång till det 

transkriberade materialet, innebär det att vi endast kunnat identifiera språkliga kommentarer, 

begreppsliga uttryck och socialsekreterarnas beskrivningar genom text. Detta har således 

medfört att vi inte kunnat ta hänsyn till hela kontexten och vi kan därmed ha missat 

kroppsliga uttryck, tonlägen och känslor socialsekreterarna eventuellt uttryckt vid 

intervjutillfället vilket kan ha påverkat djupet av analysen. Ytterligare en risk med att 

uppsatsen bygger på sekundärdata är att vi inte kan veta i vilken grad intervjuarens 

förförståelse påverkat och styrt intervjun. Vi tänker att forskaren mer eller mindre alltid har 

en viss inverkan och det är omöjligt för oss att veta i vilken utsträckning dessa intervjuer 

påverkats av intervjuaren. Utifrån det ordagrant transkriberade datamaterialet och utifrån de 

frågor som ställts under intervjun upplever vi ändå att frågorna framförts på ett icke styrande 

sätt vilket gett intervjupersonen utrymme att berätta fritt om sina erfarenheter av instabilitet 

och sammanbrott i samhällsvården.  

 

Då resultatet i denna uppsats tyder på att okunskap kring barns behov och problematik vid en 

placering kan vara en bidragande orsak till att samhällsvården är instabil skulle det vara 

intressant med vidare forskning för att se om det kan ge belägg för våra tolkningar. Eftersom 

att det, förutom socialsekreterare, är många inblandade aktörer vid en placering av barn och 

unga i samhällsvård behövs det även vidare forskning som undersöker de andra inblandade 

aktörernas förståelse för orsakerna till instabilitet i samhällsvården. Genom att få ta del av 

samtliga aktörers perspektiv tänker vi att kunskapen kring instabilitet i samhällsvården kan 

öka och möjliggöra att instabiliteten kan motverkas i framtiden. Resultaten i denna uppsats 

kan bidra till ökad kunskap om hur socialsekreterarna förstår orsaker till att samhällsvården i 

Sverige är instabil samt väcka nya frågor som kan ligga till grund för vidare forskning på 

området. Resultatet visar även på möjliga brister i samhällsvården vilket kan bidra till att 

synliggöra vilka åtgärder som kan behövas för att utveckla praktiken och minska risken för 
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instabilitet med sammanbrott som följd. Vidare har både resultatet i denna uppsats och 

tidigare forskning visat att biologiska föräldrars delaktighet kan verka främjande för 

placeringens utfall. Det framkommer dock att de biologiska föräldrarna många gånger 

motarbetar socialsekreterarna och familjehemmen på grund av att de har svårigheter med att 

stå emot påtryckningar från barnen. Samtidigt har det visat sig att stödet till de biologiska 

föräldrarna under placeringstiden många gånger är bristfälligt. Således skulle det vara 

intressant med vidare forskning kring vilket stöd de biologiska föräldrarna erbjuds från 

socialtjänsten samt vilket stöd de själva anser sig behöva. 
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9. Bilaga  
 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt i analys. 

 

Data Koder Tema Överordnande 

tema 

 

 
… det är krångligt med sådana här pojkar, det 

är lite lättare med de som är ute och drogar. 

Vad ska man säga till dem sluta droga det är 

lite knöligare att hitta liksom vad är problemet 

för det frågade jag mig många gånger vad är 

det som är problemet …. ingen vet riktigt för vi 

kan inte veta på riktigt, det är inte det finns 

ingen sådan vetenskap vad det är man ska göra, 

det är liksom inte att sätta lackmuspapper i 

pannan på någon och få veta så att det är svårt 

och att  det är jätte, jättesvårt …1 

 
… jag gav dem i uppdrag ganska tydligt vad 

som som skulle hända han skulle vara aktiv ja 

söka jobb utbildning ja men jättetydligt vad 

som ska hända och så började vi. Han tyckte att 

det vart bara drygt så där som tonårspojkar 

tycker och började sätta sig emot …  1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Det är krångligt med 

sådana här pojkar.  

Det är jätte, 

jättesvårt.  

Svårt att hantera icke-
konkret problematik 
  
 
 
 

 
Gav familjehemmet 

ett tydligt uppdrag. 

Pojken satte emot 

hennes planering. 
 
 
 

 
 
 

Diffusa problem 
 

Okunskap 

 
 
 
 
 
 

 
Ej delaktig i beslut 

 

 

 

Bristande kunskap om 

barnen till följd av 

komplex problematik 

samt bristande 

delaktighet och 

lyhördhet upplevs öka 

risken för 

sammanbrott. 

 

 

  


