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Barn på väg till familjehem – hur barnets perspektiv tas tillvara av 
socialsekreterare och behandlingspersonal. 
(Children on their way to foster homes – how social workers take child’s perspective into 
consideration) 
 
Maj 2005 
Malin Magnusson & Kathrin Oskarsson 
 
Sammanfattning 
 
Under ett år placeras cirka 13 000 barn i familjehem. En del av dessa barn har dessförinnan varit 
ärende för olika insatser från socialtjänsten såsom placering på behandlingshem. Synen på 
barnavårdsärenden har över tid förändrats. Idag finns en syn på barnet som en egen individ med rätt att 
komma till tals. Denna studie undersöker hur barnperspektivet har beaktats av de professionella när 
barnet skall flytta från behandlingshem till familjehem. Studien visar hur socialsekreterare och 
behandlingspersonal gått tillväga när barnets tankar och signaler tagits tillvara och i vilken 
utsträckning barnet varit delaktig. Intervjuer har gjorts med tre socialsekreterare och fyra 
behandlingspersonal samt en avdelningsföreståndare och en institutionschef. Studien utgår från ett 
behandlingshem i Västra Götaland där socialsekreterare från olika kommuner placerat barn. Barnen 
som omnämns i arbetet är mellan 10-15 år och är placerade både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De kvalitativa intervjuerna har belysts 
tillsammans med tidigare forskning om barnperspektiv i barnavårdsärenden samt verksamhetsteorin 
och Antonovskys ”Känsla av sammanhang” (KASAM). I resultatet framkommer svårigheten för de 
professionella att säga vad ett barnperspektiv innebär. Socialsekreterarna är de som utreder och lägger 
vikten vid att lyssna på barnet men även på behandlingspersonalen. Behandlingspersonalen möter 
barnet i vardagen och lägger större vikt vid att barnet ska ”våga prata”. Socialsekreterarna och 
behandlingspersonalen samarbetar på detta vis för barnets bästa.  
 
Sökord: Barnperspektiv, omsorgsförmåga, myndighetsutövning, samtal och KASAM. 
 
Abstract 
 
During one year, there are around 13 000 children who get placed in foster homes. Some of these 
children have been cases for different social services such as residential homes. How to take into 
consideration the perspective of the children who have to be looked after by the social services have 
changed over time. Today you see children like a person with their own right to speak. This study 
examines how the child perspective has been taken into consideration when the child shall move from 
a residential home to a foster home. The study shows how social services have taken children’s 
thoughts and signals into consideration and how the child has been involved. We have done interviews 
with three social workers and with four residential staff and two managers. The study assumes from a 
residential home in Västra Götaland where social worker from different municipality have placed 
children. The children who are placed are between ten-fifteen years old. They stay there on voluntary 
or cogent ground (SoL and LVU). The qualitative interview with earlier research about child 
perspective in child cases in social services together have been illustrated with action theory and 
Antonovskys “Sense of coherence”. The result shows how difficult it is for the professionals to say 
what a child perspective is. Social workers emphasize listen to children and also to the residential 
staff. The residential staff who daily meets the children emphasize that children shall “dare to talk”. 
Both professionals cooperate in this way for the child’s best.       
 
Keywords: Child perspective, capacity of care, majority practice conversation and sense of coherence. 
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1. Inledning  
 

 

” Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land, 

detta land är ett regn och en pöl. Över den pölen 

går pojkarnas båtar ibland, och dom glider så fint 

utan köl. Där går en flicka, som samlar på stenar, 

hon har en miljon. Kungen av Träd sitter stilla 

bland grenar i Trädkungens tron. Där går en 

pojke som skrattar åt snö. Där går en flicka som 

gjorde en ö av femton kuddar. Där går en pojke 

och allting blir glass som han snuddar. 

Alla är barn och dom tillhör det gåtfulla folket”. 
 
 

Citat ur visan ”Det gåtfulla folket”. 
Text/Musik Beppe Wolgers och Olle Adolphsson. 

 
 

Femton kuddar är för vuxna kanske bara en hög med kuddar. För barnet är det en hel ö. En 

pöl kan vara ett hav. Textförfattaren Beppe Wolgers ville förmedla barnens syn på sin 

omvärld och få oss vuxna att se världen med barnens ögon. I sina lekar försöker barn förstå 

den värld de lever i. De kanske har något att säga oss? Barn sitter inne med en mängd kunskap 

och information som i tidigare generationer inte uppmärksammats på liknande sätt. 

Myndigheter och den vuxna världen har på senare år börjat inse vilka resurser barn har. 

Genom att lyssna och se hur barn upplever det som händer runt omkring dem får vi del av 

intressanta och betydelsefulla kunskaper.  

 

Sveriges barn är bland de fysiskt friskaste i världen, spädbarnsdödligheten är låg och även 

barnolycksfallen minskar. Vad är det då som gör att många barn far illa? Under ett år kan det 

vara ca 13 000 barn som placeras i familjehem kortare eller längre tid. Dessa barn blir ett 

barnavårdsärende när det kommer en anmälan till socialtjänsten från t ex skolan eller grannar, 
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att barnet far illa på något sätt. Synen på barnavårdsärenden har förändrats över tid.  Idag 

finns det en syn på barnet som en egen individ med rätt att komma till tals. Genom att 

använda begreppet barnperspektiv så går man ifrån synsättet att de vuxna i barnets närhet 

skulle vara bättre lämpade att bedöma vad barnets bästa och behov är. Kritik mot 

socialtjänstens sätt att handlägga barnavårdsärenden har medfört att man idag strävar efter att 

lyssna och prata med barnen. Barnens behov utifrån dem själva har blivit synliga i 

handläggningen jämfört med tidigare år.  

 

I föräldrabalken står att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran samt att de skall 

behandlas med respekt som individ och för sin personlighet. Det är när barnets föräldrar inte 

kan uppfylla detta som barnet kan bli ett fall för Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Ett barn kan bli placerat på ett 

behandlingshem för att senare komma till ett familjehem. Deras föräldrar har inte haft 

förmågan till ”god fostran” och inte sett till barnets behov. Tiden på behandlingshemmet kan 

då vara nödvändig för att barn ska lära sig hur de ska bete sig och samspela med andra. Denna 

tid får barnet möjlighet till att reflektera, tillsammans med behandlingspersonal, över sin 

situation. Vår uppfattning är att barn har, precis som vuxna, ett behov av att förstå det som 

händer runtomkring dem, se en mening med det som sker och utifrån det kunna handla. På 

samma sätt som ett barn behöver kontakt med båda sina föräldrar efter en skilsmässa, behöver 

barn en fortsatt kontakt med föräldrarna efter ett omhändertagande. 

 

Vi önskar få insyn i hur socialsekreterare och behandlingspersonal tar tillvara barnets 

perspektiv i processen där målet är att barnet skall flytta från ett behandlingshem till ett 

familjehem. Problemområdet intresserar oss för att det idag pratas mer om barns rätt att 

komma till tals och värderas som en egen individ. Hur fungerar det i konkreta fall? Det är 

dessutom intressant för att vi båda, blivande socialpedagoger, har erfarenheter av arbete med 

barn och ungdomar. Vår förhoppning är att kunna fortsätta arbeta med denna målgrupp och 

vara med och utveckla arbetet. Definitionen av vad barnperspektiv innebär är oklar. Debatten 

har följts av diskussioner om vem eller vilka som innehar det rätta barnperspektivet.  
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Syfte 
 

Syftet är att belysa och lyfta fram hur barnets tankar och åsikter tas tillvara av 

socialsekreterare och behandlingspersonal, när barnet ska flytta från behandlingshem till 

familjehem. Vi vill titta på i vilken utsträckning barnet får vara delaktig i denna process. Vi 

vill se vad begreppet barnperspektiv innebär för de professionella. 

 

Frågeställningar 
 

Vem tog beslut om familjehemsplacering? 

Hur kom man fram till det beslutet? Vilka faktorer vägdes in? 

Pratade man med barnet och i så fall när? 

Hur togs barnets åsikter, tankar och signaler tillvara? 

 

Terminologi och begrepp 
 

Vår avsikt med denna c-uppsats är att försöka fånga in begreppet barnperspektiv. Begreppen 

vi valde att studera var myndighetsutövning, omsorgsförmåga, KASAM och samtal. Dessa 

gav oss en djupare förståelse för vad barnperspektivet kan innebära. För att förstå hur vi 

tänker och definierar begreppen, beskriver vi dessa, utifrån litteratur vi tagit del av. Våra 

teoretiska utgångspunkter gav oss en förförståelse för vårt problemområde, som tillsammans 

med begreppen var till nytta när vi sedan satte ihop våra intervjufrågor. 

 

På de behandlingshem där vi arbetar, har vi noterat att behandlingspersonalen, barnen och 

ungdomarna själva använder begreppen familjehem/fosterhem parallellt. Det gäller även 

termerna fosterföräldrar/familjehemsföräldrar samt fosterbarn/familjehemsplacerat barn. 

Detsamma gäller begreppen behandlingshem/institution.  För oss känns det naturligt att växla 

mellan de olika termerna i och med att de alla används i praktiken. Vidare använder vi dem 

parallellt för att skapa variation i texten. Det var i Socialtjänstlagen (SoL) man började 

använda begreppet familjehem istället för fosterhem. Många forskare väljer att använda sig av 

den tidigare lagstiftningens benämningar som fosterhem, fosterbarn och fosterföräldrar. Dessa 

termer är också mer lika sina motsvarigheter i engelska språket (Vinnerljung, 1996). 
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Andersson (1995) skriver att fosterbarnsvård och fosterhem ersattes av vård i familjehem för 

att markera förändrade syften med vårdens innehåll. Hon fortsätter att begreppet familjehem 

numera används i dagligt tal medan det varit svårare att byta ut begreppen fosterbarn och 

fosterföräldrar.  

 

 

2. Barns situation   
 

 

Hindberg (1999 sid. 11) skriver att barn utgör 22 % av Sveriges befolkning. Det bor 1,9 

miljoner barn 0-17 år i Sverige. Hon belyser fakta om barns familjesituationer. 

- 24 % har utländsk bakgrund. Barnet är fött utomlands eller är fött i Sverige med 

föräldrar som är födda utomlands. Antingen den ena eller båda föräldrarna.  

- Det är ca 20 000 barn 0-17 år som är adopterade från andra länder. Totalt är det 40 000 

barn som har adopterats. 

- 87 % av 2-åringar och 65 % av 17-åringar lever med båda sina biologiska föräldrar. 

- 70 % av barnen lever i sedvanliga kärnfamiljer, 6 % i ändrade familjer samt 24 % med 

ensamstående förälder. 

                                                                    

Barnfamiljer har haft en negativ välfärdsutveckling. Hindberg (a.a) tar upp det som 

kommittén Välfärdsbokslut konstaterar, i sitt delbetänkande Välfärd vid vägskäl (2000), att 

den negativa välfärdsutvecklingen gäller främst ensamstående föräldrar och familjer med 

många barn. Enligt Hindberg (a.a) skriver författarna också att det är oroväckande att andelen 

barn som lever i familjer med mycket låga inkomster ökat avsevärt. Stressen och oron över 

ekonomin för framtiden drabbar även barnen när deras föräldrar är arbetslösa eller riskerar att 

bli det. 

 

Sveriges barn är bland de fysiskt friskaste i världen, spädbarnsdödligheten är mycket låg och 

även barnolycksfallen minskar, fortsätter Hindberg (a.a). Det som oroar är bl.a. att de sociala 

skillnader som påverkar hälsan tycks öka. Ungdomar har idag oftare huvudvärk, ont i magen 

och är mer nedstämda än för 10 år sedan. Under de två senaste decennierna har depressioner 

bland tonåringar ökat vilket även allergier bland barn och ungdomar gjort. Det är svårt att 
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avgöra om den psykiska hälsan hos barn och ungdomar blivit bättre eller sämre. Beroende på 

vilka metoder som använts, vilken grupp och vilka åldrar som undersökts, varierar resultaten 

mellan 5 och 25 procent, skriver Hindberg (a.a). Barnpsykiatrikommitténs intryck är ändå att 

psykiska problem ökat något under de senaste åren hos barn och ungdomar. Personal som 

arbetar med barn och ungdomar uttrycker sin oro för den grupp som fått sämre villkor och 

inte för barn och ungdomar i allmänhet. 

 

Det talas om tvåtredjedelssamhället, vilket innebär att två tredjedelar har det bra, medan en 

tredjedel inte har det. Det finns olika tecken som tyder på att de som inte har det bra får det 

allt sämre. Hindberg (a.a) lyfter fram, det Stockholms läns landsting poängterar i 

Barnrapporten (1998), att det är de sammanlagda påfrestningarna som leder till försämrad 

fysisk och psykisk hälsa. Som exempel behöver inte föräldrars skilsmässa i sig ha en 

långvarig effekt utan det är när andra problem sammanfaller med den som allvarliga 

konsekvenser blir tydliga. När barngrupperna inom barnomsorg och skola ökar och resurserna 

till dessa verksamheter minskas så är det de barn som har det svårt samtidigt på andra 

områden som drabbas hårdast. När de negativa faktorerna i barnets tillvaro tagit överhanden 

så kan det innebära att barnen inte får det de behöver för att växa och utvecklas på ett för 

barnet gynnsamt sätt.  

 

Trots att Sverige är ett på många områden bra land för ett barn att växa upp i så skriver Erman 

(2003) att många barn lever under svåra och otrygga förhållanden. De behöver skydd och 

olika insatser ifrån kommunernas socialtjänst. En del insatser kan vara av en öppen karaktär 

och barnet kan bo kvar hemma. För andra barn så är inte dessa insatser tillräckliga utan barnet 

måste placeras för vård utanför hemmet och flyttas ifrån sina föräldrar. Placeringen kan 

inledas på en institution eller som en jourplacering. Denna placeringsform tillämpas under 

tiden som en utredning pågår hos socialtjänsten där myndigheten utreder barnets situation. En 

institutionsplacering eller en jourplacering tillämpas även vid ett omedelbart 

omhändertagande i socialtjänstlagens LVU.  

 

Erman (2003) menar att beslutet att placera ett barn i ett familjehem, är en insats som griper 

djupt in i ett barns liv. Denna vårdform är den vanligaste bland barn och ungdomar som är i 

behov av vård utanför det egna hemmet. Under ett år så är ca 13 000 barn föremål för 

placering av kortare eller längre tid. I en del fall så kan barnet återvända hem till sina föräldrar 

efter en tid i familjehemmet. Andra barn kommer att stanna i familjehemmet under hela sin 
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uppväxt. Orsakerna till detta kan vara olika, men ofta beror det på föräldrars bristande 

omsorgsförmåga. 

 

Barnperspektiv 
 
Idag finns det en syn på barnet som en egen individ med rätt att komma till tals. Genom att 

använda begreppet barnperspektiv så går man ifrån synsättet att de vuxna i barnets närhet 

skulle vara bättre lämpade att bedöma vad barnets bästa och behov är.  

 

Andersson & Bjerkman (1999) förklarar att begreppet barnperspektiv används inom 

barnforskning och verksamheter där barn ingår. Begreppet barnperspektiv har växt fram 

alltmer under 1990-talet men det är fortfarande relativt löst och omtvistat om vad det 

egentligen innebär. Diskussioner har förts om vem eller vilka som skulle vara de rätta bärarna 

av ett barnperspektiv. Andersson & Bjerkman (a.a) skriver att begreppet barnperspektiv hör 

ihop med en ny syn på att barn och ungdomar skall ses som aktiva subjekt. Författarna menar, 

i och med att det inte är helt tydligt vad begreppet barnperspektiv innebär, så är det inte helt 

enkelt att peka på vad ett brukande av barnperspektivet innehåller och står för. Det tycks dock 

som att följande formulering skulle kunna vara en slags gemensam nämnare gällande 

synsättet på barn när man säger sig bruka ett barnperspektiv. Dessa två komponeneter är 

följande och Andersson och Bjerkman (a.a) bygger denna formulering på SoS-rapport 

(1996:19), Emilsson & Saltell (1998). 

                               

                              1. Att se utifrån barnets synvinkel. 

                              2. Att ha barnet i sin synvinkel, det vill säga att se barnet. (sid.27) 

 

Andersson & Bjerkman (a.a) skriver att med termen barnperspektiv så går man ifrån synsättet 

där Alter, alltså Den andre, skulle vara bättre lämpad på att bedöma både barn och närstående 

vuxna ur en objektiv position. Författarna skriver att ett barnperspektiv inte kan innehålla 

några entydiga logiska lösningar utan det handlar om samverkande förhandlingslösningar. De 

pekar också på det faktum att det inte är någon självklarhet att barn ska kunna hävda sina 

synpunkter i sakfrågor. De säger att ”varje förälder vet att livet blir enklare om ungarna gör 

det som de blir tillsagda att göra” (sid.28). Författarna hävdar också, utifrån Lipsky (1980) 

och Hasenfeld (1992) att det för myndigheter är både enklare och billigare att hantera barnen 
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och deras familjer som om de vore idealtyper som kan stoppas in i olika fack. Detta synsätt, 

menar Andersson & Bjerkman (a.a), visar på en gammaldags syn. Att det objektivt, gärna 

med klassmässiga och moraliserande förtecken, går att bestämma det bästa för en utsatt 

människa. De två författarna hävdar att om man som myndighetsperson har till uppgift att 

möta barn, så måste man ha kunskap om ett praktiskt tillvägagångssätt samt ha tagit ställning 

till begreppet barnperspektiv. De refererar till Tiller (1991) som säger att det inte räcker med 

att bygga sin erfarenhet på att man själv varit barn när man vill förstå sig på barn. I och med 

att man har lämnat barndomen bakom sig så är det lätt att man hemfaller åt att betrakta barnet 

ur ett vuxenperspektiv, menar författarna och anknyter till SoS-rapport (1996:19) .  

 

Andersson & Bjerkman (a.a) lyfter vidare fram Egelund (1997) som säger att barn alltmer ses 

som aktiva individer som inte bara själva blir påverkade av sin sociala omgivning utan också 

själva är med och påverkar omgivningen. Samhället idag är mer förberedda på att ta barnen på 

allvar och sträva efter en större ömsesidig relation mellan barn och vuxna. 

Barnombudsmannen (1996) och Tiller (1991) i Andersson & Bjerkman (a.a), säger att det är 

viktigt att ha med barn som informanter när det handlar om deras egen situation. Barnets egen 

situation kan bara barnet själv uttrycka sig om och barnet är expert på att vara barn, även om 

barnet självklart ingår i ett sammanhang som det blir påverkat av.  

 

Björnberg & Lantz (tryckår okänt) skriver att deras erfarenheter inom socialtjänstens arbete 

lett till att de vill föra en diskussion om vad som är ett barnperspektiv. De anser att begreppet 

barnperspektiv har missbrukats och i en del fall inneburit att det är barnet som fått bestämma 

för mycket. Björnberg & Lantz (a.a) menar att ha ett barnperspektiv kan innebära att barn kan 

ha rätt att slippa närvara vid särskilda möten och slippa yttra sig och kunna avstå från att vara 

en del i beslutanderätten. Författarna menar att barn och ungdomar inte får rubba 

vuxenvärlden. Barnen har rätt att få säga fel, överdriva, fantisera och förmedla olika känslor. 

Barn skall kunna få vara barn hävdar författarna. De skriver också att barn skall bli lyssnade 

till utan att uppleva att bli förhörda. Barn skall heller inte behöva avslöja sanningar eller 

familjehemligheter. Vidare anser författarna att barn behöver få uttrycka sina uppfattningar 

och känslor, men de skall inte behöva ställas inför svåra val som är de vuxnas ansvar att 

besluta om. Ett barn, säger Björnberg & Lantz (a.a) har rätt till att slippa bestämma och slippa 

ta ställning. 
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Andersson (1995) skriver att barns upplevelser av livet och världen runt omkring dem 

påverkas av en rad olika förhållande som ålder, kön och social klass. Det finns inte bara ett 

barnperspektiv utan flera. Det handlar om att se ur barns synvinkel, försöka ta reda på hur 

barn uppfattar och upplever sig själva och sin relation till andra, sin omgivning och olika 

förhållanden och missförhållanden i vardagen. I sin egen och andras forskning har Andersson 

(a.a) uppmärksammat vikten av att se barn som sakkunniga informanter om sin egen situation, 

att inte se dem som undersökningsobjekt utan få tag på barnets egen förståelse av sig själv, sitt 

liv och det sociala sammanhang barnet ingår i.  

 

Andersson (1995) försöker knyta barns perspektiv till olika vuxnas perspektiv. De vuxna som 

finns kring barnet är t ex föräldrar, hon skriver då att det oftast är mamman det handlar om, 

socialsekreterare och personal på institutioner. Alla ser de från sitt perspektiv utifrån sina 

roller, när de bemöter barnets reaktioner. Det är viktigt att alla utgår från barnet och att barnet 

har en utomstående som bevakar deras intressen, speciellt när barn flyttar hem igen efter en 

placering, poängterar Andersson (a.a). Hon fortsätter att det är ett skydd för barnen när 

socialsekreterare har ett gott samarbete med deras föräldrar och tar deras synpunkter på allvar. 

Hon har funnit att föräldrar ofta har känsla för om barnet har det bra eller inte och därför kan 

vara med och bevaka barnets intressen.   

 

Erman (2003) betonar att när socialtjänsten handlägger ärenden som rör enskilda barn så 

måste barnperspektivet beaktas. Barnets uppfattning och barnets inställning till vad som sker 

inom familjen ska så långt det är möjligt klarläggas. Barnets vilja skall beaktas utifrån barnets 

ålder och mognad. Detta kallar Erman (a.a) att se förhållandena utifrån ett barnperspektiv och 

detta skall tas med i både handläggning av ärenden och verkställighet av beslut. Vidare 

skriver författaren att begreppet barnperspektiv kan vara det som barnet själv uttrycker.  
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3. Hur vi gick tillväga 
 

 

Vårt syfte är att se hur de professionella tar tillvara barnperspektivet när barn ska flytta från 

behandlingshem till familjehem. Problemområdet är intressant för att det idag pratas mer om 

barns rätt att komma till tals och värderas som en egen individ. Vi började med att ta del av 

litteratur som anknöt till ämnet och utifrån dessa valde vi det som var mest relevant för det 

som vi hade för avsikt att undersöka. Utifrån den litteratur vi tagit del av så har vi sett att 

internationell forskning inom ämnet har kommit längre än svensk forskning. I vår studie valde 

vi att se utifrån svenska förhållanden och har därmed fokuserat främst på svensk litteratur. 

Detta tillvägagångssätt valde vi då vår studie utgår från ett behandlingshem i Västra Götaland. 

Anledningen till att det blev just detta behandlingshem var dels att vi hade kontakter där och 

dels att barnen ofta kommer från svåra hemförhållanden och många gånger har barnen senare 

flyttat till ett familjehem. Ytterligare orsaker till att vi valt svenska förhållanden är att det i 

behandlingsarbetet är svensk lagstiftning som gäller och behandlingsarbetet fokuserar på barn 

och föräldrar utifrån svenska levnadsförhållanden.   

 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få en djupgående och levande information. Vår 

avsikt var från början att även avsöka kunskapsområdet genom att skicka ut ett frågeformulär 

till en större mängd verksamheter såsom behandlingshem och socialkontor i Västra Götaland. 

Vi insåg snart att det skulle bli omfattande att genomföra både kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning därför valde vi att fokusera på den kvalitativa delen. Vi utgick från ett 

behandlingshem där barn placerats från olika hemkommuner. Så även om vi inte genomförde 

den kvantitativa delen fick vi ändå en geografisk spridning inom vårt område genom att vi 

intervjuade barnens socialsekreterare.  

 

Efter litteraturgenomgången skapade vi, utifrån våra fyra frågeställningar olika teman, vilket 

utmynnade i mer konkreta frågor. Temana är lek, skapande, samtal och KASAM.  Frågorna 

använde vi sedan när vi intervjuade socialsekreterare och behandlingspersonal om deras 

arbete i processen, när barn i åldrarna 10-15 år skall flytta från behandlingshem till 

familjehem. Vi valde denna målgrupp därför att de utifrån sin ålder och mognad kan vara 

delaktiga i processen på ett sätt som inte yngre barn har samma möjlighet till. Dessutom har vi 

erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar som är i denna ålder vilket bidragit 
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till vårt val. Våra informanter består av tre socialsekreterare, fyra behandlingsassistenter samt 

en avdelningsföreståndare och en institutionschef. 

 

Intervjuer 
 

Vi tog kontakt med institutionschefen på det behandlingshem, som vi tidigare skrivit om, där 

barnen är inom vår målgrupp utifrån ålder och att de kan komma att bli ärende för 

familjehem. Institutionschefen var positiv till att vara med i vår undersökning. När hon fått 

klartecken från sin chef, gav hon oss namn på socialsekreterare som varit delaktiga i arbetet 

med barn som antingen har flyttat eller är på väg till familjehem från denna institution. Vi tog 

kontakt per telefon och presenterade oss och informerade om vår studies syfte. Efter 

telefonkontakt sände vi vårt brev och våra frågeställningar till våra informanter innan 

intervjun. Detta gjorde vi då vi ansåg att det var viktigt att informanterna fick tid på sig att 

sätta sig in i vårt frågeformulär. Efter att informanterna tagit ställning till att vara med 

bestämde vi tid och plats för intervju. Eftersom vi intervjuade dem i deras respektive 

yrkesroller valde vi att genomföra intervjuerna på deras arbetsplatser.  

 

Vi strävade efter att utforma frågor som skulle kunna ge oss en djupare och bredare förståelse 

utifrån våra fyra frågeställningar. Vid intervjuerna så utgick vi ifrån vår frågemall men vi 

lämnade utrymme åt informanten att formulera sig fritt och förde intervjun framåt med 

följdfrågor.  

 

Vår avsikt var att spela in intervjuerna på band och informanterna tillfrågades om de 

accepterade det. Alla gav sitt samtycke till detta och några ville läsa igenom intervjun för att 

kunna godkänna dess formuleringar. Bandinspelning valde vi därför att vi under intervjuns 

gång skulle kunna fokusera på informanten och inte lägga för stor vikt vid att behöva 

anteckna. Genom att i efterhand kunna lyssna på banden så kunde vi även reflektera över 

känslor och tonfall som informanten uttryckte i samband med svaren på frågorna. Vi kunde 

bl.a. höra hur socialsekreterare talar sig varma om att barn har börjat bli mer synliga i 

utredningar. Vi kunde dessutom höra på informanterna att de känner stort engagemang om 

barns rätt att vara i fokus. Detta är något som verkligen berör dem. 

 



 14

Efter varje intervjutillfälle skrev vi ner materialet till skriven text. Vi lyssnade igenom varje 

band och skrev ner vad informanten sa. Sedan sammanställde vi materialet till en löpande 

text, där svaren inte har citerats ordagrant, men utan att för den delen ha ändrat innebörden. 

Sammanställningen av intervjuerna kategoriserade vi utifrån våra fyra frågefält.  

 

Reliabilitet och validitet  
 

En studies reliabilitet visar hur pålitliga och korrekta mätningarna är och hur noggranna vi är 

vid bearbetningen av informationen. En kvalitativ undersökning är svår att upprepa på exakt 

samma sätt (Holme & Solvang, 1997). Vi är medvetna om att vi fokuserar på väldigt få 

personer men våra resultat kan relateras till andra undersökningar och vad de kommit fram 

till. Holme & Solvang (a.a) betonar att kvalitativa metoders syfte inte är att söka 

generaliserbara svar, utan istället söka djupare förståelse och kunskap i det ämne man inriktar 

sig på, vilket harmonierar med syftet i vår uppsats.       

 

Ett kännetecken på en studies validitet är att de data som samlats in är relevanta för studiens 

problemformulering (Holme & Solvang, a.a). Ur den synvinkeln anser vi att vår studies 

validitet är trovärdig. Vi har undersökt det vi hade för avsikt att söka kunskap om och inget 

annat. Vidare anser Holme & Solvang (a.a) att forskaren kritiskt bör granska sina tolkningar. 

Dessutom skall både informanter och forskaren vara medvetna om att, de genom sina 

förförståelser och de rollförväntningar de har på sig, kan påverka studiens resultat. Utifrån 

våra intervjuer noterade vi att det ibland faktiskt var svårt att ta på sig rollen som helt 

ovetande. Vi var studenter som ville visa att vi tillägnat oss en del av detta i vår utbildning, 

detta ledde till att vi hade en viss förförståelse. Vilket självklart kan ha påverkat studiens 

resultat. 

 

Etiska överväganden 
 

Det hade varit intressant att samtala med barnen, men ganska snart insåg vi att våra frågor 

säkerligen skulle röra upp känslor och beteenden hos barnen, istället för att göra nytta. 

Behandlingshemmet i sin tur var noga med att vi inte skulle prata med barnen eller besöka 

deras avdelning. I barnens många gånger kaotiska tillvaro ser vi att detta var ett sätt att 

respektera barnens integritet. När man som dessa barn befinner sig i en utsatt och känslig 
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situation, skulle ett möte med nya okända människor kunnat skada den relation och tillit som 

personalen strävar efter att bygga upp.  Vi kan i efterhand se att bestämmelserna om sekretess 

är till skydd för barnen. När det gäller forskning på människor, särskilt de så kallade svaga 

grupperna där utsatta barn ingår, är det etiskt försvarbart först om det leder till en förändring 

till det bättre för undersökningsobjektet (Eliasson, 1995).   

 

Vi har valt att inte nämna någon eller något vid dess namn. Vissa uppgifter har ändrats för att 

minska risken av att det som omtalas skulle kunna identifieras. De som har önskat har fått läsa 

igenom och godkänna delarna de varit delaktiga i. Informanterna är informerade om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i vår studie. 

 

 

 

4. Teoretisk referensram 

 

Förutsättningar och villkor   
 

Tolkning av föräldrars omsorgsförmåga varierar. Hindberg (1999) menar att man enkelt kan 

säga att omsorgsförmågan består av att uppfostra (moral, etik, gränssättning med mera), att 

tillfredställa barnets behov och att sörja för att barn utvecklas så bra som möjligt. Föräldrar 

kan ha förmåga att tillfredställa barns behov i en viss ålder, men inte i en annan. Detta för att 

barns behov förändras i takt med att barn utvecklas och växer. I omsorgen hör också att kunna 

prioritera barnets behov framför sina egna. Det syftar på att se barnet som en egen individ 

med egna behov och rättigheter. Föräldrar bör kunna avgöra vad barnet i en viss ålder klarar 

och inte klarar, vilka situationer som kan vara farliga, hur man samspelar med andra etc. Det 

är när föräldrar inte uppfattar sitt barns olika behov tillräckligt som man talar om 

omsorgssvikt. Hindberg (a.a) anser att det som i hög grad påverkar föräldrars 

omsorgsförmåga är omognad. I detta sammanhang menas det att den vuxnes beteende liknar 

barnets. 

 

Killén (1999) skiljer mellan primär, sekundär och situationsbetingad omognad. En primärt 

omogen förälder har aldrig fungerat på en mogen nivå och präglas därför av omogenhet. 
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Sekundärt omogen förälder har fungerat på en mer mogen nivå, men svårigheter under 

uppväxten har varit så stora att de orsakar ett omoget beteende. Slutligen den 

situationsbetingade omognaden som kan uppstå i krissituationer. Vid t ex en skilsmässa kan 

en förälder, som vanligtvis är tillräckligt bra, utsätta sitt barn för omsorgssvikt. När fler 

riskfaktorer läggs på varandra kan det leda till brister i omsorgen.  

 

Barns behov  
 

Hindberg (1999) skriver att i frågor som rör barnet skall hänsyn tas till barnets bästa, men 

lagstiftningen säger mycket lite om vad barnets bästa egentligen är. Vad barnet behöver står 

däremot i föräldrabalken. Där nämns att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran 

samt att de skall behandlas med respekt för sig som individ och sin personlighet. Där står 

också att ett barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Om barn inte 

får sina grundläggande behov tillgodosedda kan den skadan vara svår att reparera. Behoven 

rangordnas med de kroppsliga först sedan följer behov av trygghet, gemenskap, tillgivenhet, 

uppskattning och självförverkligande. Dessa kan delas in i grundläggande behov och andra 

behov, vilka också är viktiga men inte lika avgörande för om det skadar barnet. De 

grundläggande behoven är det vi kan kalla primära behov som mat och dryck, sömn, hygien, 

kläder samt tillsyn och omvårdnad vid sjukdom. Vidare skriver Hindberg (a.a) att det är 

viktigt för det lilla barnet att känslomässigt få knyta an till modern eller annan vårdare. Ett 

samspel där föräldrarna uppfattar barnets signaler och svarar på dem. Utifrån detta kan barnet 

sedan utforska världen omkring dem. Barn, liksom vuxna, har behov av kärlek och respekt. 

Det är när barn hela tiden möts av känslokyla, kritik eller negativa attityder som barnet kan 

utvecklas negativt.  

 

Det är när barnets behov inte tillgodoses som barnet behöver få hjälp utifrån. Barnen i vår 

uppsats kan många gånger redan ha varit föremål för insatser av olika slag. Det är när dessa 

inte räcker till som det kan bli aktuellt med att placera barn i annat boende. 
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Myndighetsutövning 
 

Termen familjehem innebär att någon placerats i ett hem genom Socialtjänstlagen (SoL). För 

att ta emot underåriga, alltså personer under 18 år, i ett enskilt hem för stadigvarande vård och 

fostran så krävs socialnämndens tillstånd. Om ett barn är placerat i familjehem, enligt SoL, är 

det vårdnadshavaren som bestämmer när vården ska upphöra. I ärenden som grundas på Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har föräldrarna helt fråntagits rättigheten 

att bestämma över sitt barn och ansvaret har övertagits av myndigheter. Barn kan behöva 

placeras av socialtjänsten både tillfälligt och under lång tid i familjehem. Närhetsprincipen 

skall helst följas när det gäller stadigvarande placering. Detta innebär att barnet som regel ska 

kunna ha kontakt med dels de biologiska föräldrarna och andra närstående samt kontakt med 

sin gamla närmiljö. (Elmér et al, 2000) 

  

SoL är en ramlagstiftning vilken ger kommunerna egen frihet att utforma de olika sociala 

tjänster de enskilda har rätt till. Socialtjänsten ska enligt SoL inriktas på att se till enskildas 

och gruppers egna resurser och bygga på respekt för människors självbestämmande och 

integritet. Socialutredningen betonar att hänsyn ska tas till ”människans ansvar för sin egen 

och andras sociala situation” (sid.168). Detta innebär att socialtjänsten inte ska styra och 

dominera med sina klienter. Vilket å andra sidan inte får misstolkas så att klienterna lämnas i 

sticket och belastas med att ”de får skylla sig själva” för sin sociala situation.(Elmér et al, a.a).  

 

Barn som placeras enligt SoL är det på frivillig grund. Enligt SoL 5 kap. § 1 för barn och unga 

skall socialnämnden bl.a. ”i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till 

den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet” (Fahlberg & 

Magnusson, 2002, s.182). Föräldrarna kan själva vilja ha hjälp i större eller mindre 

utsträckning och kan t ex komma överens med socialtjänsten om att placera barnet enligt SoL.  

 

Tvångsvård av underåriga syftar till att vård sker antingen mot barn och ungdomars eller mot 

deras föräldrars vilja. Detta regleras i LVU (1990:52). Den senaste reviderade lagen trädde i 

kraft 1991 och hade då utökats till att ingripande kan göras redan vid påtaglig risk för skada. 

Tidigare krävdes att skadan redan inträffat. (Elmér et al, a.a).  
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Socialsekreterare på socialkontor har till uppgift att avgöra om en utredning skall göras, när 

anmälan om att ett barn far illa kommit in. En del anmälningar stannar vid samtal och leder 

inte till en formell utredning. När en utredning är klar beslutas om den ska avslutas eller leda 

vidare till olika slag av insatser. I de flesta anmälningar handlar det om föräldrarnas 

försummelse eller brister i omsorgen. Den handläggande socialsekreteraren är då inte ensam 

om att avgöra hur det ska bli men hon har ett eget handlingsutrymme ”och kan välja vad hon 

särskilt vill lyfta fram i en utredning eller hur hon fortsättningsvis vill engagera sig i ärendet” 

(Andersson,1995, s.12). Socialsekreterare försöker få föräldrarna att frivilligt gå med på de 

insatser som bedöms nödvändiga då de vill undvika att använda sig av LVU. Tvångslagen är 

ändå viktig då socialsekreterare inte alla gånger får någon kontakt med föräldrarna eller inte 

kan samarbeta med dem (Andersson, 1991).  

 

Utredning om barnets förhållanden skall vara klar inom fyra månader. I SoL 11 kap 2 § står 

det att ”utredningen skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader” 

(Fahlberg & Magnusson, 2002, sid. 194) För barnets skull är det viktigt att en utredning inte 

får ta för lång tid och fyra månader tolkar vi som en markering om att ett ärende inte får ligga 

öppet under lång tid utan att någon åtgärd sätts in eller beslut fattas. Ett barn kan inte gå och 

vänta på att saker och ting skall bli bättre i och med att ett barn inte har samma tidsperspektiv 

som vuxna. Ett barn kan inte vänta på att mamma skall sluta att missbruka och troligtvis må 

bättre om ett år. Det är viktigt att ha barnet i fokus och inte fokusera på förälderns förmågor. 

Man bör inte överkompetensförklara föräldern och tillskriva den förmågor som den inte har. 

Det blir på barnets bekostnad när man resonerar såsom att om föräldern skärper till sig på 

vissa områden och föräldern får stödinsatser så skall det nog gå bra. Man måste se till vad 

barnet behöver just nu för att barnet skall kunna få sina behov uppfyllda. Ett barnärende får 

därmed inte ta för lång tid (Föreläsning Kerstin Wilhelmsson, 041201).  

 

Enligt lagen föredras vård i familjehem framför institution då en känslomässig relation till 

vuxna föräldraersättare underlättas. För att ett barn ska utvecklas till en trygg, harmonisk och 

väl fungerande människa är just en sådan relation en förutsättning. Andersson (1995) 

fortsätter att det är mer likt normala förhållanden att bo i familjehem än bo på institution. 

Höjer (2001) skriver i sin avhandling om uppdraget att vara fosterförälder. Hon säger att det 

är en utmaning för dem som tar sig an denna uppgift. Det kräver ett stort engagemang och 

innebär många glädjeämnen samtidigt som det är ett tidskrävande arbete med trötthet och 

konflikter som följd. Höjer hänvisar till Eastman (1982) som tittat på faktorer som är viktiga 
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för att en fosterplacering ska falla väl ut. En av flera viktiga faktorer som Estman kunde se var 

att fosterföräldrarna hade ett barnperspektiv och satte barnens behov före sina egna. Utifrån 

våra erfarenheter har vi sett att en del barn faktiskt behöver ”landa” en tid på en institution. 

Det kan gälla barn som inte har en grundläggande struktur med sig hemifrån. Deras föräldrar 

har inte tillräckligt kunnat se till sitt barns behov. Tiden på institutionen kan hjälpa barnet att 

få vara barn och för att sedan kunna knyta an och ta emot omsorgen från fosterföräldrarna.    

 

Hur viktigt är det för barn att behålla kontakten med föräldrar och 
hemmiljö? 
 

Andersson (1995) tar upp den kontroversiella frågan som under många år varit: ”hur viktigt är 

det för barn i familjehem att behålla kontakten med föräldrar och hemmiljö”? (Sid. 29). En del 

anser att det viktigaste för barns välbefinnande är att de får etablera nya och varaktiga 

relationer till fosterföräldrarna. Andra däremot anser att det viktigaste för barns identitet är att 

de får behålla kontakten med sina biologiska föräldrar. Det finns en oenighet mellan s.k. 

behovsorienterat och relationsorienterat synsätt. Denna oenighet pendlar mellan 

omhändertagna barns behov av nya föräldrar och kontinuitet i omsorgen respektive en 

bevarad relation till biologiska föräldrar och närhet till sin hemmiljö. Denna motsättning har 

funnits under flera år och syns i olika forskningsrapporter och offentliga utredningar samt i 

det senaste regeringsuppdraget till Socialstyrelsen om familjevård (Andersson, a.a). 

Begreppen behovsorienterat och relationsorienterat är vanligt förekommande synsätt inom 

socialt arbete. Vi stannar till vid dessa i kommande avsnitt. 

 

Andersson (a.a) hänvisar till Joseph Goldstein, Anna Freud och Albert Solnit som vände sig 

mot att lagen var utformad till att skydda den vuxnas rätt att själv bestämma över sitt 

handlande, utan någon inblandning från samhället, när det gällde skydd för barns kroppsliga 

hälsa. Det behovsorienterade synsättet kallades även ”barnets rätt” till en början som stod i 

motsats till föräldrars rätt. Dessa tre författare menar att psykoanalysen ger värdefull kunskap 

om barns behov och betonar deras behov av jämn känslokontinuitet och hälsosamma 

relationer till en vuxen. Detta synsätt menar att det psykologiska föräldraskapet byggs upp 

genom det dagligen upprepade samspelet med barnet och deras upplevelser tillsammans. 

Andersson (1995) skriver att dessa författare anser att rollen som psykologisk förälder kan 

vara antingen en biologisk förälder, en adoptivförälder eller en vuxen som bryr sig om barnet. 
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De betonar samtidigt att det aldrig kan var en frånvarande eller passiv vuxen, oavsett om den 

vuxne har biologiska eller juridiska relationer till barnet.  

 

Andersson (a.a) finner att det kontroversiella med frågan i inledningen inte är vad barn 

behöver för att utvecklas och må bra. Hon menar att det istället är författarnas idéer om hur 

barn ska garanteras att utvecklas och må bra i ett familjehem. Författarna rekommenderade 

lagförändringar som skulle få barn att kunna stanna kvar i fosterhem och att föräldrarnas rätt 

till kontakt med sitt barn borde träda tillbaka.  

 

Andersson (a.a) skriver att David Fanshel i USA var en av kritikerna, under år 1978, som 

invände mot Goldsteins, Freuds och Solnits åsikter om hur fosterbarnsvården borde utformas. 

Han hävdade tvärtom att det är i barns intresse att socialarbetare arbetar för att föräldrar inte 

ska överge sina barn när de bor i familjehem. I lagen från 1980 i USA (Adoption Assistance 

and Child Welfare Act) finns krav att socialarbetare ska försöka allt för att barn ska kunna bo 

kvar hemma eller kunna komma tillbaka hem efter att ha bott i familjehem. Fanshel står för 

det synsätt som i Sverige kallas det relationsorienterade. Det introducerades i Sverige av Barn 

i kris- gruppen, vilken bildades på Barnbyn Skå, för att genomföra ett projekt om barn i 

familjehem. Detta synsätt betonar, som namnet antyder, på relationerna mer än behoven. Det 

är barnets identitetsutveckling som står i centrum. Vidare betonar Fanshel vikten av att 

socialarbetare verkar för att de biologiska föräldrarna ska hålla kontakten med sitt barn då det 

är i fosterhem. De olika uppfattningarna mellan de båda synsätten beskrivs enligt Andersson 

(1995) av Hessle (1988:16). Han säger att: 
                           

                                     Behovslinjens företrädare väljer ut fosterhem i första hand 

                                     utifrån deras möjlighet att fungera psykologiskt och socialt 

                                     stabilt på lång sikt för fosterbarnet. Barnet ska ”rota sig” där 

                                     under en lång initialfas utan för anpassningen störande kontakter 

                                     med sin ursprungsfamilj. Relationslinjens förespråkare väljer ut   

                                     fosterhem i första hand efter deras vilja och förmåga att samarbeta 

                                     med barnets ursprungsfamilj utifrån deras gemensamma uppgift 

                                     att barnet ska återvända. En tät och regelbunden kontakt förutsätts 

                                        mellan fosterhem och ursprungsfamilj (sid 33). 

 

Andersson (a.a) ställer oss frågan om man måste välja mellan att antingen ge 

familjehemsplacerade barn stabilitet genom nya relationer till fosterföräldrarna eller en 
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identitet genom att behålla relationen till föräldrarna. Hon skriver att Thoburn (1994) klargör 

att det som är särskilt viktigt för barn ryms i två begrepp. Dessa är ”…varaktighet (trygghet 

och stabilitet i kärlek, familjeliv, vardagsliv) och identitet (bibehålla relationer med viktiga 

personer i det förflutna, ha kontakt med ursprungsfamilj, integrera det nuvarande med det som 

varit, få vara den man är)” (sid. 37). Vidare anser Thoburn att det i barnavårdsarbetet gäller att 

upprätthålla balans mellan dessa båda begrepp. Hon menar att man i första hand ska arbeta för 

ökad trygghet och stabilitet i den biologiska familjen, så att barnet kan växa upp där. I andra 

hand kan det tillgodoses genom familjehemsplacering där barnets identitet stärks genom att 

behålla kontakt med föräldrar, syskon och andra viktiga personer (Andersson, a.a).  
 

Även Hindberg (1999) berättar, som nämnts tidigare, att det i föräldrabalken står att barn har 

behov av kontakt med båda sina föräldrar. Bara i undantagsfall är det bättre för barnet att inte 

ha kontakt med en eller båda föräldrarna. Liksom barn behöver kontakt med båda föräldrar 

efter en skilsmässa, behöver de ha fortsatt kontakt med föräldrarna efter ett omhändertagande. 

Det är viktigt för barnets identitetsutveckling att ha kontakt med sin ursprungsfamilj även om 

barnet kanske inte kommer att bo med dem igen skriver Hindberg (a.a). Varför det är viktigt 

beror på att det är viktigt med kontinuitet i relationer. Detta gäller också relationer till syskon, 

kamrater och andra betydelsefulla vuxna. Barn behöver också veta vad som kommer att hända 

och ha struktur i sin tillvaro. I familjer där en av föräldrarna eller båda har missbruksproblem, 

psykiska funktionshinder eller om en av dem misshandlas så utmärks familjen av 

oberäkneligheten. Från en dag till en annan vet inte barnet hur tillvaron kommer att te sig. 

Denna oro är till nackdel för barnen då de måste försöka klara situationer som ett barn inte är 

tillräckligt gammal för att göra. Detta är barnets vardag som blir det normala för dem men vad 

som än sker fortsätter barn oftast att vara solidariska mot sina föräldrar. När de inte känner 

trygghet i sin vardag kan barn trots detta klara sig. De kan knyta an till någon annan 

betydelsefull person och där känna trygghet och tillit. Det kan vara en mormor eller farmor 

men även en granne eller en vän till familjen.  

 

När föräldrarnas omsorg sviktar blir barnens möjligheter till ett gott omhändertagande 

beroende av personer i deras närhet, dvs. deras nätverk. Naturligt nätverk avser de människor 

som finns kring familjen såsom släkt, grannar och vänner. Familjers sociala sammanhang 

påverkar dess förmåga att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling. Den hjälp man 

kan få av sitt nätverk, såsom barnvakt eller att få stöd vid olika tillfällen, bidrar till familjens 

livskvalitet. Är man däremot i konflikt med nätverket kan det istället vara en belastning. 



 22

Kring familjer finns även ett professionellt nätverk vilka kan vara barn-, hälsovårds-, 

förskole-, skol- och fritidspersonal. Sådan personal är viktig för barnen på många sätt 

(Hindberg, a.a). Nätverksteorin, där man har ett socialekologiskt systemperspektiv, ger oss 

möjlighet att undersöka barnets tillvaro och de system barnet ingår i och därmed bättre förstå 

barnens perspektiv. Dessa system samverkar och påverkar varandra vilket indirekt får en 

påverkan på barnet (Klefbeck & Ogden, 2003). Nätverksteorin ser barnen som hela individer 

som tänker, känner, reagerar och handlar. De fungerar i en social kontext där de påverkar och 

påverkas av sin omgivning. 

 

Barns utveckling i interaktion med sin omgivning 
 

Barn kan vara sårbara och beroende samtidigt som de är robusta och anpassningsbara. Två 

perspektiv som kan integreras för att visa detta är omsorgs- och aktörsperpektiven skriver 

Klefbeck & Ogden (a.a). Omsorgsperspektivet betraktar barn som sårbara och beroende av sin 

omgivning och betonar deras behov av kärlek, omsorg och beskydd i synnerhet under de 

första levnadsåren. 

Perspektivet förmedlar en stark tro på att barn formas av sina föräldrar och att det är familjen, 

daghemmet och skolan som ansvarar för att de ska utvecklas optimalt.  

När barn inte utvecklas som förväntat eller utsätts för risker förknippas det med bristande 

omsorg. I detta sammanhang är det egenskaper hos barnen själva eller deras uppväxtmiljö 

som beskrivs som orsaken. Aktörsperspektivet lägger större vikt vid hur barn bidrar till sin 

egen utveckling och framhäver att barn aktivt väljer och handlar i förhållande till sin 

omgivning. Fokus riktas mot individuella variationer såsom barns temperament och 

kompetens samtidigt som man tar hänsyn till barnets sociala sammanhang och hur den skapar 

olika förutsättningar för hur barnets egenskaper utvecklas. Genom att integrera dessa två 

perspektiv får man en helhetssyn på människan.  
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Verksamhetsteori 
 

Verksamhetsteorin har en helhetssyn som ser människan som ett subjekt och att hon är en 

aktiv, handlande varelse. Vygotskij (i Knutagård, 2003) som är en av grundarna till 

verksamhetsteorin, ansåg att individen och samhället inte är separerade utan ständigt påverkar 

varandra ömsesidigt. Knutagård (a.a) skriver att verksamhetsteorin också har ett inneboende 

humanistiskt synsätt där människan tillräknas ett eget värde. Hon har en förmåga att uppfatta 

sig själv och har ett eget ansvar. Knutagård (a.a) menar att ”vilket perspektiv vi än tar måste 

vi för att förstå människan också förstå vilken verksamhet individen är involverad i och har 

medverkat i tidigare” (s.60). Detta gäller även i relation till barnperspektiv. 

 

Knutagård (a.a) beskriver Vygotskijs begrepp, den proximala utvecklingzonen, vilken han 

definierade som:  

                             ”avståndet mellan den nuvarande utvecklingsnivån som bestäms av  

                                     självständigt problemlösande och den möjliga utvecklingsnivån som  

                                     bestäms till följd av problemlösning under vuxen vägledning eller i  

                                     samarbete med skickliga jämnåriga” (s.90). 
                          
Vygotskij (i Knutagård, a.a) motsatte sig barns utveckling som en mognadsprocess i vilken 

barnet, när det uppnått en ny mognad, är öppen för att lära sig. Piaget och Dewey hävdade att 

barns utveckling föregår barnets kognitiva inlärning. Vygotskij (a.a) påstod det motsatta, att 

barns utveckling först kommer på ett socialt plan, för att sedan komma på ett individuellt plan. 

Han menade att individen och samhället inte är separerade utan ständigt påverkar varandra 

ömsesidigt. Utveckling sker dialektiskt och sker genom att aktiva subjekt tillägnar sig 

kunskap. Proximal utveckling startar en mängd inre utvecklingsprocesser hos barnen, där de 

förstår och tillägnar sig tillvägagångssättet för att sedan kunna utföra det självständigt.  

 

Vygotskij (1995) utvecklade den kulturhistoriska dialektiska teorin där människan med hjälp 

av tecken (språket) tolkar och förstår sin omgivning. Människans kulturella utveckling 

beskrivs som en enhetlig medvetandeprocess där känsla och tanke hör ihop. Det är två 

aspekter som ofta skiljs åt i de utvecklingspsykologiska teorierna hos t ex Freud och Piaget.  

Om man tittar på en människas beteende och handlingar finns där två grundläggande 

handlingar. Den ena är återskapande eller reproduktiv och förknippad med vårt minne. 

Människan upprepar tidigare skapade handlingsmönster, hon återskapar det hon ser framför 
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sig eller det hon tillägnat och bearbetat sedan tidigare. Gemensamt är att det inte skapas något 

nytt utan bygger på en mer eller mindre upprepning av något som har hänt. 

Den andra är kreativiteten, när vi skapar något nytt, en konstruktion som bara finns i 

människans inre. Människan gör i fantasin en bild av något som hon varken i det förgångna 

eller i framtiden sett men ändå kan ha en föreställning om. ”Det är just människans kreativa 

aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt 

förändrar sin nutid.” (Sid. 13)   

 

Ser man skapandet på det viset ser man att de kreativa processerna yttrar sig redan i den tidiga 

barndomen. Barnets skapande är en viktig fråga inom barnpsykologi och pedagogik. Barnets 

skapande är en förutsättning för utveckling av skapandet. Det kreativa arbetet är av betydelse 

för barnets allmänna utveckling och mognad. De kreativa processerna hos barnet kan bäst 

iakttas i barnets lekar. T ex flickan som leker med dockan och är dockans mamma eller barnet 

som låtsas rida på en häst med en käpp. I sina lekar återskapar barnen det de redan sett, men 

inte exakt som de var i verkligheten. Barnets lek är en kreativ bearbetning av intryck som 

barnet upplevt. Leken kan därför användas för att se och förstå barns perspektiv. I leken kan 

man också ”samtala” med de barn som inte har något språk. Hur sker då den kreativa 

aktiviteten? Vygotskij (a.a) menar att den inte uppstår omedelbart, utan långsamt och stegvis. 

Han skriver att varje åldersnivå har sitt eget uttryck och varje period i barndomen har sin egen 

form av skapande. Den är inte heller någon isolerad företeelse i människans beteende, utan 

sker i samband med andra former av mänsklig aktivitet, och speciellt i samband med nya 

erfarenheter.  

 

Känsla av sammanhang 

 
Antonovsky (1991) är professor i medicinsk sociologi. Han har beskrivit faktorer i 

människors liv som främjar hälsa och utveckling. Han beskriver det salutogena begreppet 

KASAM- känsla av sammanhang. Antonovskys (a.a) tre centrala komponenter i KASAM är 

ledorden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vår uppfattning är att barn har, precis 

som vuxna, ett behov av att förstå det som händer runtomkring dem, se en mening med det 

som sker och utifrån det kunna handla. Antonovskys (a.a) tre begrepp skildrar grundläggande 

behov för alla människor men kanske särskilt för de barn som fått en jobbig start på sitt liv. 
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För att barnet skall kunna gå vidare och inte stanna i det tunga och trasiga tror vi att det är av 

vikt att kunna se en mening med det som sker runt omkring en själv. Först när man förstår det 

som händer runt omkring så kan man förhålla sig till det och utifrån det agera och skapa sig 

mening med det som man är en del av. Ärkebiskop K-G Hammar uttryckte, i samband med 

Tsunamikatastrofen, att det inte finns en mening med allt som sker, utan det gäller att hitta en 

mening i det som sker. 

 

Med begriplighet menar Antonovsky (a.a) att individens vardag präglas av trygghet, struktur, 

tydlighet och förutsägbarhet. Om känslan av begriplighet är låg präglas individen av känslan 

av att ofta råka ut för svårigheter och tron om att det alltid kommer att vara så. I de fall då 

känslan av begriplighet istället är hög hos personen är förmågan att ordna och förklara svåra 

upplevelser stor. Hanterbarhet innebär att individen är medveten om att de egna resurserna 

och stödet från omgivning är tillräckliga för att klara av vardagens krav. När individen har 

känslan av att inte kunna hantera sin situation, kan det betyda att individen känner sig 

övertygad om att problem som uppstår inte går att lösa. Att uppleva meningsfullhet bygger på 

motivation och att individen känner sig delaktig i de vardagliga händelserna som sker. Att 

vara delaktig i händelser som har känslomässig betydelse för individen är avgörande då en låg 

känsla av meningsfullhet kan innebära att individen upplever livet som meningslöst och 

oviktigt. 

 

Regelbundna positiva erfarenheter bygger upp KASAM-värdet. Antonovsky (a.a) menar att 

de tre komponenterna är kopplade till varandra och att de för en individ kan vara mer eller 

mindre centrala. Hur väl man klarar av livet och svåra händelser tycks ha ett samband med 

KASAM-värdet. Individens generella motståndsresurser/motståndsbrister är också av 

betydelse, t ex. grupptillhörighet, personlighet och erfarenheter. Det är styrkan i KASAM hos 

en individ som bestämmer vad följderna blir, när individen är utsatt för svåra upplevelser.  
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5. Tidigare forskning omkring fosterbarnsvård 
 

Barnperspektivet har växt fram och utvecklats genom åren. Lagstiftningen, som vi tidigare 

nämnt, talar idag om att alla insatser som rör barn skall ske med barnets bästa i fokus. Där 

hänsyn skall tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad. I den forskning vi tagit 

del av är det ett fåtal författare som skriver om barnperspektivet.  

 
Fosterbarnsvård är en viktig del i barns- och ungdomsvårdsarbete och är ingen 

förstahandsåtgärd. Vinnerljung (1996) skriver att fosterbarnsvård, liksom annan vård utom 

hemmet, i första hand är avsedd att vara en tillfällig lösning på olika slags problem inom 

familjer. Fosterbarnsvårdens övergripande målsättning är att barnen ska återförenas med sina 

föräldrar, men för vissa utgör fosterhemstiden en stor del av uppväxten, inte minst de som 

placeras i tidig ålder. Frågan om fosterbarnsvårds värde för just barnen har varit en viktig 

frågeställning för svenska forskare. Den forskning Vinnerljung (a.a) gjort en översikt om 

riktar sig mer utvärderande om fosterbarns upplevelser att bo i fosterhem, istället för att visa 

en djupare förståelse för fosterbarnens egna bilder av den. Han har utgått från enstaka 

undersökningar som grundar sig på intervjuer av ett fåtal fosterbarn, en del vuxna och några i 

fosterhem. Det som framkommer är att de flesta barnen varit positiva till placeringen när den 

började, trots att hälften inte haft möjlighet att påverka valet av fosterfamilj. En annan 

undersökning visar att barnen haft dålig kunskap om varför de placerades och trodde ofta att 

anledningen var deras eget beteende. Enligt Vinnerljung (a.a) domineras svensk 

fosterbarnsforskning av Gunvor Andersson samt Barn i kris-projektet.  Projektet vilka B. 

Börjeson, A. Cederström, E. Fredin, M Hessle, S. Hessle, H. Nordin och K. Vinterhed var 

engagerade i.  

 

Andersson (1998) har i en av sina studier tittat på hur föräldrakontakten och 

familjetillhörigheten ser ut ur fosterbarns perspektiv. I studien har hon intervjuat 22 barn i 

familjehem, i åldern 10-11 år, i frågor som rör deras förhållanden till såväl sina föräldrar som 

fosterföräldrar. Hon redogör för vad barnen själva utrycker och menar att det är deras 

verklighet. Utifrån barnens egna utsagor finns en vilja att tillhöra båda familjerna. Ur barnens 

perspektiv är det inte så stor skillnad på att vara fosterbarn eller inte. Även om mamma och 

pappa är viktiga personer betyder inte det att barnet vill bo hos dem. Det kan för barnen vara 

bättre att bo i fosterhem men det betyder inte att de inte tycker om sina föräldrar. Ur 

Anderssons (a.a) studie känner hälften av barnen sin tillhörighet i fosterfamiljen. Medan den 
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andra hälften tillhör två familjer och vill fortsätta med det, oberoende om de bor kvar i 

familjehemmet eller flyttar hem. 

 

En utveckling av utredningsarbetet 
 

Från mitten av 1980-talet och tio år framåt har tillsynsmyndigheter i flera rapporter kritiserat 

kommunernas sätt att uppfylla sina åliggande för fosterbarnsvården. Kritik riktades mot att 

utredningarna inte utgick direkt från barnens perspektiv utan mer från föräldrarnas och 

socialarbetarnas. Detta var helt naturligt med tanke på att vanligast på den här tiden var att 

man fick information om barnens förhållande via vuxna i deras närhet. Socialstyrelsen (SoS) 

fick ett regeringsuppdrag åren 1993 till 1995, för att utveckla och stärka vårdformen (SoS 

1995a, -b; SoS-rapport 1995:7, 1995:8, 1995:9; i Vinnerljung, 1996). Enligt Vinnerljung (a.a) 

säger Börjeson & Håkansson att forskning de senaste 20 åren har lett till stora förändringar 

när det gäller vad socialvården gör för föräldrarna till fosterbarn. Socialvården ser idag mer 

till hur förhållanden mellan föräldrar-barn, föräldrar-socialarbetare samt föräldrar-

fosterföräldrar är. Anledningen är att flera forskare inom området kom fram till att just dessa 

förhållanden är av central betydelse för fosterbarnets utveckling och välbefinnande. Speciellt 

utifrån objektrelationstänkande och anknytningsteori. (Andersson, 1995, Börjeson & 

Håkansson, 1990, i Vinnerljung a.a).  

 

Hollander (1985) såg i sin avhandling ”Omhändertagande av barn” att utredningar innehöll 

få uppgifter om barnen och deras behov. Det hon kunde se var att lagstiftningen mer var en 

tvångslag för föräldrarna än en lag som såg till barnets fördel. Även Andersson (1991) såg i 

sin undersökning av tio kommuners barnavårdsarbete med små barn (0-3 år) att barnen var 

osedda. Det är ofta genom andrahands information barnen och deras behov beskrivs. 

Socialsekreterarnas egen bild av barnen är osäker och barnen kan inte riktigt formulera sig. 

Anderssons (a.a) undersökning fokuseras på yngre barn och riktar sig därför mer till 

föräldrarnas förmåga att klara sitt föräldraskap än barns egna behov.  
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6. Resultat  
 

 

I vårt resultat har vi delat upp intervjusvaren i fyra olika frågefält, med barnperspektiv som 

det övergripande begreppet. Vår avsikt är att försöka återge behandlingspersonal och 

socialsekreterares berättelser utifrån vårt intervjumaterial. Vi valde att lägga upp våra 

intervjuer i en samtalsform vilket inneburit att informanterna själva styrt vilka frågor de 

fördjupat sig i. Vår poäng var inte att jämföra svaren mot varandra utan vi ville få en djupare 

förståelse kring våra begrepp. Intervjuerna har bearbetats utifrån två olika professioner som 

här presenteras i var sitt avsnitt. 

 
Som tidigare nämnts gjorde vi bl. a våra intervjuer på ett behandlingshem där vi intervjuade 

både behandlingspersonal och två från ledningen. Vi har valt att inte precisera dessa utan 

benämner alla som behandlingspersonal/personal. Vi intervjuade även tre socialsekreterare 

från tre olika kommuner. Vi låter även deras bli en gemensam beskrivning och benämner dem 

som socialsekreterare. Resultaten beskrivs i löpande text med några citat vi tyckte var talande. 

Det förekommer att vissa svar uteblir, beroende på att en del frågor tillhörde mer den ena eller 

andra gruppen informanter.  

 

Behandlingspersonalens berättelser 

Vem tog beslut om familjehemsplacering? 
 

Vår första huvudfråga är den om vem som tog beslut om fosterhem. Behandlingspersonalen 

svarar kort och koncist att det är socialtjänsten och barnets socialsekreterare i hemkommunen 

som tar det formella beslutet att placera barnet i ett fosterhem. De säger också att 

socialtjänsten skall informera barnet om att det är socialtjänsten som bestämmer. 

Behandlingspersonalen är med i beslutet på så sätt att de kan ge sina rekommendationer.  

När institutionen rekommenderar socialsekreteraren att placera barnet i ett familjehem så tittar 

de bl.a. på om barnet har en bra anknytningsförmåga. Behandlingspersonalen anser att man 

inte kan begära av ett familjehem att de skall jobba med ett barn som tyr sig till vem som 

helst. Familjen som tar emot barnet måste få känna att de får någonting tillbaka och få känna 

att barnet tyr sig till familjehemmet. Behandlingspersonal berättar att under tiden som barnet 

bor på institutionen så kan de se hur barnet knyter an till någon särskild i personalgruppen 
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eller om barnet har en bästa kompis. Det är dock viktigt att vara observant så att det inte 

handlar om att barnet kallar någon sin bästis när det handlar om hierarki inom barngruppen 

eller att någon särskild i personalgruppen är en favorit bara för att han bjuder på ”god kakao”.  

Behandlingshemmet är också med och talar om för socialtjänsten vad barnet har för behov. 

De kan förmedla en bild av barnet till socialtjänsten och informera socialsekreteraren om 

detaljer och händelser från vardagen rörande barnet. Detta anser behandlingspersonalen kan 

ge en annan bild av barnet, en bild som gör barnet synligt som en individ och medför att 

socialsekreteraren kan få en annan känsla för barnet än tidigare.  

 

Behandlingshemmet anser att de barn som idag placeras i familjehem har en svårare 

problematik än tidigare. Detta kan höra samman med att anmälningar görs mycket senare idag 

och därmed kommer insatserna i ett senare skede. De familjer som idag öppnar sitt hem för ett 

fosterbarn kan möta ett svårare barn än vad de hade gjort om det varit för några år sedan. På 

behandlingshemmet ser man idag en ökning av LVU placeringar. Detta är också något som 

hänger ihop med att insatserna kommer i ett senare skede och då har problemen blivit så stora 

att det är tvunget att socialtjänsten beslutar om ett LVU-omhändertagande. 

Behandlingspersonalen vittnar om att det förr var fler SoL placeringar.  

 

Behandlingspersonalen berättar att det är mycket viktigt att barnet vet om varför det är 

placerat på behandlingshemmet. Anledningen till att barnet inte kan bo hemma och vad det 

beror på är till hjälp när man vill bygga upp en relation till barnet. Personalen anser det viktigt 

att barnen är delaktiga i sina egna liv. Om barnet inte vet varför det befinner sig på 

institutionen så kan det leda till att barnet skyller sitt beteende och i princip allting på alla 

andra. Socialsekreteraren är den som skall berätta för barnet om varför det bor på 

behandlingshemmet och sedan är det institutionens sak att hantera de konsekvenser som det 

ger. Alla barn kan inte förstå varför de måste bo en tid på behandlingshemmet. Personalen 

säjer:  
                                            ”Det händer att barnet förstår varför det är här, 

                                              men det är alltid en sorg att vara här, samtidigt  

                                              som det kan vara en trygghet.” 

 

Behandlingspersonalen hävdar att det är relativt enkelt att tala om för barnet varför det har 

placerats på ett behandlingshem. Däremot är det svårare att säga hur länge det skall stanna. 

Det går aldrig att säga ett visst datum för det kan inge barnet förhoppningar som kanske inte 
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kan uppfyllas. Personalen säger att om man skulle ge barnet ett visst datum när det skall 

flytta, antingen tillbaka hem till föräldrarna eller till ett familjehem, och det inte skulle bli så 

då upplever barnet ytterligare ett svek. Dessa barn har ofta upplevt många olika svek i livet 

och det är anledningen till att man inte delger barnet ett utsatt datum om det inte är 

fullständigt klart och bestämt.  

 

Hur kom man fram till beslutet? Vilka faktorer vägdes in? 
 

Behandlingshemmet ger sina rekommendationer för hur familjehemmet skall se ut utifrån 

barnets behov. Detta menar behandlingspersonalen sker utifrån varje individ och att man inte 

kan gå efter generella kriterier. En del barn är i behov av mycket omsorg och behöver kanske 

vara ensamt barn i en familj. Personalen förmedlar till socialtjänsten att om ett barn t ex är 

mycket sportintresserat så är det inte lämpligt att placera barnet i en familj som har helt andra 

intressen. Personalen betonar att det finns en gräns för vad ett familjehem kan tänkas klara av. 

Om barnet i sin problematik är i behov av en längre tids vistelse på, antingen samma eller 

någon annan institution, kan de inte rekommendera att det blir ett familjehem. Personalen 

säger också att det för ett familjehem även innebär att acceptera t ex den missbrukande 

modern till barnet. Hon skall kanske enligt uppgörelse med socialtjänsten finnas med som en 

samarbetspartner. Då är det upp till familjehemmet att klara av att bjuda in henne i sitt hem 

och inte se henne som en hotbild, säger personalen.  

 

Behandlingshemmet brukar rekommendera de tilltänkta familjehemmen att de begär att få 

handledning i sitt uppdrag. Det är viktigt att de känner att det finns ett skyddsnät runt dem. 

Under intervjun tas problemet upp med svårigheten att rekrytera familjehem idag. Personalen 

uttrycker att man inte skall ta emot barn för vinnings skull, men det finns en anledning att 

våga ta diskussionen om hur arvodena ser ut som familjehemmen får för att utföra sitt 

uppdrag. Ofta är det låga arvoden som de får och det kan vara en anledning till att det är svårt 

att få människor att öppna sitt hem för ett barn.  

 

De barn som placeras i familjehem är många gånger mycket jobbiga barn. För familjehemmen 

räcker det inte att vara som en vanlig förälder utan det krävs mycket mer. Det är en annan 

slags problematik idag, vittnar personalen om. Det är också i sammanhanget viktigt att nämna 

de barn som är de biologiska barnen i familjehemmet, hävdar en behandlingspersonal. Dessa 
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skulle man kunna kalla de glömda barnen. I och med att fosterbarnet kanske har så stora 

behov och med allt vad det innebär blir det på bekostnad av de biologiska barnen.  

 

Behandlingspersonalen kan se att vid familjehemsplaceringar så undviker man att placera i 

släktingars hem. Men de poängterar att föräldrar och släktingar är viktiga för barnet. Det är 

viktigt att barnet har sitt nätverk runt sig. Vad som kan vara avgörande, om det blir 

släktingplacering eller inte, är om barnets mamma haft en problematisk uppväxt. Personal kan 

då antyda att mormor kanske inte är mest lämplig heller, i och med att mönstret känns igen. 

Barn skall heller inte växa upp med alltför gamla föräldrar.  

  

Personalen anser att många kommuner idag p.g.a. dålig ekonomi placerar ett barn i 

familjehem vilket hade varit en otänkbar insats för tio år sedan. Dessutom ser det bättre ut i 

statistiken i och med att en gammal bild av institutionerna lever kvar. Där dessa innebär låsta 

dörrar, ordning och reda, och sköts av tuff personal. Behandlingspersonalen vill förmedla att 

det inte ser ut så idag. De har en ”öppen verksamhet” och står för hur de bedriver 

behandlingsarbetet. En personal anser: 
                        

                           ”En del barn kan behöva att vara här en tid innan de placeras i familjehem.” 

 

Om familjehemmet inte skulle orka med det barn som de fått placerat hos sig så skulle det 

innebära ytterligare ett svek för barnet. Genom att barnet redan straffat ut sig hemma, i 

skolan, ålägger de sig mycket skuld. Behandlingshemmet vill därför vara en plats där man kan 

jobba med barnet, bygga upp barnets självkänsla och få dem att inse att de visst kan få 

möjlighet att leva ett riktigt familjeliv. Om familjehemmet eventuellt inte skulle orka, skulle 

det innebära att det redan många gånger svikna och knäckta barnet ytterligare skulle få en 

knäckning. Det finns troligtvis en gräns för hur mycket man som barn och människa tål. 

  

Pratade man med barnet och i så fall när?  
 

När barn skall vidare till familjehem kan det vara blandade känslor för barnet inför flytten. 

Personalen säger att barnet många gånger inte vill till just den utvalda familjen, men att det 

också kan vara så att barnet känner ett uppsving. Personalen säger att de finns med och stöttar 

barnet och vill förmedla en tro på den tilltänkta fosterfamiljen. De hjälper barnet genom att 

prata med barnet om vad det kan förvänta sig. På behandlingskonferensen när det bestäms att 
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barnet skall flytta, vill behandlingspersonalen få en plan för hur det skall gå till. Den ska 

innehålla hur utslussningen skall vara upplagd. En behandlingspersonal ser det som önskvärt 

att barnet kan få bilder på familjen, huset, husdjur etc. så att man med hjälp av bilderna kan 

samtala med barnet om vad det har att vänta sig. 

 

Vid nattningen på kvällen brukar det uppstå ett naturligt tillfälle att samtala med barnet. Då 

kommer det ofta fram mycket funderingar som personalen kan prata med barnet om. På 

behandlingshemmet behöver inte barnet bära på den stora mörka familjehemligheten längre. 

Personalen kan se att när barnet vet att de vuxna vet då kan det börja hända mycket som kan 

leda till förändring. En personal strävar i sitt arbete att vara så rak och tydlig som möjligt:  

 
                          ”Stick hål på blåsan. Jag vet om din hemlighet, jag vet om varför du är här.” 

 

Det första besöket av familjehemmet sker genom att de kommer till institutionen, då är 

behandlingspersonal också med. Sedan är det viktigt att se till barnet som en enskild individ 

och därmed kan upplägget av besöken och dess längd variera. Barnets kontaktperson på 

behandlingshemmet har en viktig roll under denna tid där man kan bolla tankarna om hur det 

går. Behandlingspersonalen uttrycker att det är viktigt att det blir en så smidig övergång som 

möjligt för barnet. Genom att det på en institution är många barn samtidigt är det naturligt att 

barnen sinsemellan pratar med varandra om vad som pågår.  Personalen kan se att det pågår 

mycket parallella processer i barngruppen. Personalen säger att de inte pratar med ett visst 

barn om ett annat barn. Men i arbete med barn så är det viktigt att vara rak och ärlig så att 

saker och ting inte sker i någon lönndom. Därför informeras först det barnet som står redo för 

flytt och sedan får den övriga barngruppen reda på beslutet.  

 

Även om det gör ont att släppa fram känslorna så måste de som arbetar våga prata mer med 

barnen. Det skulle ju vara förfärligt om vi vuxna gick runt och var tysta, betonar en 

behandlingspersonal. Många gånger kanske inte barnet ställer frågorna själv, utan de vuxna 

måste våga sätta ord på det som man kan anta att barnet går och funderar på. Det kan handla 

både om praktiska och känslomässiga saker såsom hur barnet funderar över hur det skall bli 

när jag är i fosterfamiljen och såsom får min riktiga mamma komma och hälsa på då?  

 

Personalens erfarenhet är att barnet oftast inte har någon möjlighet att välja familjehem. Man 

presenterar det istället som att den här familjen har valt dig till fosterbarn. Därefter är det 



 33

viktigt att vi vuxna kan förmedla till barnet att vi tror att just den här familjen är bra för dig. 

En behandlingspersonal menar att barn indirekt har en valmöjlighet till familjehem. Genom 

att personalen ser vilka behov barnet har och förmedlar detta till socialsekreteraren. Det kan 

t.ex. gälla ett barn som är i stort behov av vuxenstöd och inte klarar stora grupper.  En annan 

personal utrycker att även om familjen och barnets behov matchar varandra på papper, så 

behöver det inte betyda att det gör det vid ett möte mellan dem. Det kan därmed finnas brister 

i detta tillvägagångssätt genom att det i möte med andra människor uppstår något som kan 

vara svårt att sätta ord på. Antingen känns det rätt eller inte. Det är viktigt för både 

familjehemmet och barnet att känna att det funkar. Det är glädjande när det gör det, menar en 

personal.  

 

Hur togs barnets åsikter, tankar och signaler tillvara? 
 

Många barn vill ju inget annat än att kunna få flytta hem till sina föräldrar. När de ser att 

många av barnen på institutionen inte flyttar hem igen utan kommer till ett familjehem, då kan 

barnen uppleva rädsla, berättar en behandlingspersonal. Alla barn blir ju till slut på något sätt 

valda, säger personalen, men det är viktigt att vara vaksam på om barnet känner någon 

ängslan. Det finns en längtan hos barnet att få höra till någonstans och därför presenteras 

familjehemmet för barnet såsom att denna familj har valt dig. Därför måste vi vuxna våga 

sätta ord på det som händer så att inte barnet går och bär på känslor som de inte uttalar.  

 

Barns reaktioner brukar många gånger bli att de bokstavligen slår sig fria, menar en 

behandlingspersonal. Det kan bli mycket våld, utagerande, mycket ångest och rädsla inför den 

kommande flytten till familjehem. Personalen berättar att det kan bli att barn faller lite tillbaka 

i sin problematik. Det är en process för att bryta sig loss från behandlingshemmet. I detta läge 

är det viktigt att stå kvar, att vara en container, och se vad det är för känslor som ligger bakom 

barnets beteende.   

 

Personalen säger att man i arbetet måste vara lyhörd och tolka barnets signaler och symtom 

som de visar med hela kroppen. I ansiktsutryck kan man läsa både glädje, sorg, ilska och 

rädsla och man strävar efter att se det. Det gäller att kunna se att ett barn som beter sig mycket 

illa den sista tiden, kanske är så rädd för att flytta, men tror att han får stanna kvar om han 

börjar bete sig riktigt dåligt. Det kan vara så att barnet gör sig ovän med någon som de 
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tidigare tyckt mycket om, bara för att det känns lättare att ta farväl av någon man är ovän med 

och säger sig tycka illa om. Sedan kan det självklart vara tvärtom också, man ser att barnet 

upplever en lättnad över att få flytta.  

En behandlingspersonal kan se att många barn har svårt att hantera att de inte är den vuxna, 

att de inte har koll hela tiden på vad de vuxna bestämmer. Det menar personalen beror på att: 

 
                                   ”De är osäkra på människor och vet inte vad människor har för sig.” 

 

Dessa barn är yttre styrda, säger behandlingspersonalen, och de har inte den inre trygghet som 

andra barn har. Personalen berättar också att dessa barn har svårt för att leka. Att aktivera dem 

med olika aktiviteter är inga problem men spontan lek har de svårt för. Personalen får lära 

barnen att leka, styra upp lekar, men också styra upp tiden så att barnet får lära sig att varva 

ner och t ex klara av att vara ensam med sig själv på sitt rum.  

 

Barnperspektivet innebär att följa barnkonventionen och som med alla relationer bemöta 

barnet med respekt och ta barnet på allvar, menar behandlingspersonalen. 

 
                                        ”Som vuxen förstå hur barn känner utifrån hur barn tänker.” 

 

Att vi har med oss att barn tänker lite annorlunda än oss vuxna och att vi möter det på deras 

nivå, fortsätter en behandlingspersonal. Vidare är det viktigt att barnet får lov att vara barn 

och de vuxna tar vuxenansvaret. Vi vuxna måste samtidigt våga släppa på vår prestige. En 

annan personal anser att bara för att vi är vuxna så vet vi inte alla gånger bäst, utan barn är 

själva mycket kompetenta och vet ofta själv vad de har svårt för. Barnet skall bli bemött 

utifrån sin nivå och få vara delaktig i det som sker så långt det går. Erfarenheter som 

personalen har, kan vittna om att en del professionella tror att barnen ljuger när de berättar 

något obehagligt eller hemskt som de varit med om. Behandlingshemmet vill ha som 

utgångspunkt att tro på det som barnet säger och utgå från att barn alltid talar sanning.  

 

Behandlingspersonalen vill få barnen att känna sig delaktiga i det arbete som sker på 

institutionen. På möten en gång i veckan får barnen vara med och besluta om sådant som skall 

hända, regler som skall vara gällande och man pratar om hur man skall bemöta varandra. 

Dessa barn har många gånger fått kämpa för att bli sedda och de har kanske bara fått 

uppmärksamhet när de varit jobbiga, säger personalen. Därmed är det viktigt i 
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behandlingsarbetet att lyfta fram de gånger barnet gjort något bra. Personalen nämner ett 

exempel när ett barn fick tala om för en ny personal om vilka regler som gäller och barnet 

kände sig stolt över denna uppgift.  

En personal betonar att grundstommen i att ”stå kvar” är:  
                                            

                                             ”När någon beter sig jobbigt så är det mycket 

                                               viktigt att vi skiljer på beteende och person.” 
 

Dessa barn har ofta svårt att släppa kontrollbehovet och våga låta de vuxna bestämma. Detta 

anser personalen kan hänga samman med att barnet många gånger fått vara den vuxna i sin 

tidigare hemmiljö.  

 

Som avslutning på intervjun berättades ett exempel där barnets perspektiv verkligen tagits på 

allvar. Det rörde sig om ett barn som var placerad i ett familjehem, där socialsekreteraren 

hade tät kontakt med barnet, både genom besök i familjehemmet och vid besök utanför 

hemmet med endast barnet. Efter några sådana här träffar med barnet, över en pizza, framkom 

det uppgifter om grova missförhållanden i familjehemmet och att barnet inte mådde bra i den 

miljön. Konsekvensen blev till slut att barnet flyttade från familjehemmet för gott. Personalen 

som berättar historien förmedlar att det är ett underbart exempel på när barnets utsagor 

verkligen tagits på allvar. Det betydde också att barnet som hela tiden blivit sviket i sitt 

familjehem i alla fall upplevde att socialtjänsten tog honom/henne på allvar. Det har stor 

betydelse för barnet när det nu befinner sig på behandlingshem och skall till ett nytt 

familjehem. 

 

Med detta exempel av en socialsekreterare med ett professionellt förhållningssätt, kommer vi 

in på redovisningen över socialsekreterarnas svar. 

 

Socialsekreterarnas berättelser 

Vem tog beslut om familjehemsplacering? 
 

De barn som placeras på institution ett tag innan det ska till familjehem, är ofta barn som har 

växt upp i en familj med bristande omsorg, menar våra socialsekreterare. Denna brist gör att 

barnens egna symptom gör det svårt för barnet att placeras direkt i ett familjehem. Det kan 
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handla om att lära sig att samspela med andra barn och vuxna, normer och regler som hur man 

sitter vid matbordet eller att barnet inte kan gå i skola. Detta menar socialsekreterarna hade 

varit svårt för ett familjehem att ta sig an till en början.  

 

Barn vet varför de är placerade men de behöver höra det flera gånger. Socialsekreterarna 

anser att det är en viktig del att barnet får veta varför det är placerat. Det är både 

socialsekreterare och behandlingspersonal som berättar. I vissa fall, när föräldrar är med på 

placeringen, så berättar även de det för barnet. Vi undrade om barnet vet hur länge det skall 

stanna och en socialsekreterare svarade:  
                                   
                                  ”Tyvärr får man ofta säga att man inte vet hur länge de ska vara där” 
 

Men det finns de fall som socialsekreterare vet att placeringen är ett år och då talar man om 

det för barnet. I vissa fall är det med i planeringen från början att barn ska till familjehem. 

Däremot vet inte alltid barnet om det i början, beroende på hur gammalt barnet är. Ett lite 

äldre barn kan innerst inne veta det tidigt, men det finns alltid en förhoppning om att flytta 

hem igen.  

 

Det som avgör att det blir familjehem är ofta att det inte finns fungerande föräldrar för barnet. 

Det kan vara föräldrar som missbrukar och inte har några ambitioner att sluta för tillfället. 

Andra barn är i familjehem utifrån psykosociala problem där föräldrar sätter sina egna behov 

före barnets. Barnen som socialsekreterarna har i åtanke har inte varit i familjehem tidigare. 

Det har däremot funnits andra biståndsåtgärder i familjerna som gjort att man fått insyn i hur 

det fungerar och senare lett till placering på institution.         

 

Socialsekreterarna berättar alla tre att det är de som fattar beslut om fosterhemsplaceringar. 

Det ser olika ut i kommunerna hur det går till. I en av kommunerna har socialsekreterare en 

delegation om att fatta beslutet själv, där det i förlängningen är socialnämnden som fattar ett 

längre beslut om familjehemsplacering. I en annan kommun behöver socialsekreterare 

förankra sitt beslut hos 1: e socialsekreteraren också. Besluten tas i samråd med 

behandlingshemmet. Socialsekreterarna betonar att de lyssnar mycket på vad personalen på 

behandlingshemmet anser. Det är de som känner barnet bäst eftersom de träffar barnet 

dagligen och kan tala om vilka barnets behov är. Personal kan ge förslag på hur 

familjehemmet ska se ut, t ex om det ska finnas andra barn i familjen, deras ålder i så fall och 
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familjehemmets fritidsintressen. Det krävs också att föräldrar ger sitt medgivande till 

placeringen. Har man inte det blir det länsrättsförhandling och överklagar föräldrarna deras 

beslut går ärendet upp till kammarrätten. Går då förhandlingarna på socialtjänstens linje blir 

det ett LVU.  

 

Hur kom man fram till beslutet? Vilka faktorer vägdes in? 
 

Våra socialsekreterare menar att det ser olika ut från individ till individ när barn skall till 

familjehem. Det går inte att utgå från speciella kriterier. Alla påtalar vikten av att ha prövat 

allt med de biologiska föräldrarna innan det blir tal om familjehemsplacering. En av 

socialsekreterarna uttrycker det så här:  
                                             

                                       ”Sen får det inte vara på bekostnad av barnet heller, att man 

                                         prövar hur länge som helst. När man har gjort det och det  

                                        visar sig att det inte går, måste man komma fram till och se 

                                        till att barn får någon form av normal uppväxt med skola  

                                        och  stabilitet.”       

 

Man kallar det inte kriterier i dagligt tal, men barn som kommer till familjehem behöver ofta 

någon som kan uppfylla barnens behov. När barnen är små bedömer man utifrån föräldrarna 

och hur barnen haft det. Oavsett vilken ålder barnet har bedömer man utifrån barnets behov. 

Barn kan ha varit utsatta för mycket olika saker. Det kan ha varit övergrepp men missbruk är 

vanligt, hävdar socialsekreterarna. Föräldrar kan själva komma och säja att de inte orkar med 

sitt barn, även om de är sällsynta. En socialsekreterare menar att, små barn inte har utvecklat 

ett eget beteende, utan då är det uteslutande brister i omvårdnaden man går efter. 

 

Barn som placeras i fosterhem kan komma från en missbrukarfamilj, men det kan också var 

en familj som inte är intresserad av att ha barn eller så visar barnet många symptom själv.  

Socialsekreterarna kan i vissa fall se att det finns en omsorgsbrist och man tycker att barnet 

skall placeras, men så länge föräldrarna motsätter sig det, är barnen ofta kvar hos föräldrarna. 

Utredningen får läggas ner men man vet att det snart kommer in en ny anmälan. I andra 

vändan kan föräldrarna förstå att de kan behöva någon form av hjälp. Det kan då antingen 

leda till bistånd eller ett omhändertagande.  
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Som socialsekreterare är man alltid skyldig att undersöka om det går att släktingplacera. Det 

finns forskning som säger att det är bättre att placera hos någon som barnet känner. Ibland kan 

flera vara intresserade av att ta hand om barnet, men socialsekreterarna menar att i första hand 

är det mor- och farföräldrar eller syskon som man släktingplacerar hos. Det är inte alltid 

självklart att placera hos släktingar. Det kan bero på att de inte är lämpliga beroende på hur 

barnets symptom ser ut. Man går även på om mor- och farföräldrar åldersmässigt är ok. Det 

kan dessutom vara stridigheter, interna konflikter eller dragkamp om ett barn som gör att det 

inte går. En socialsekreterare nämnde att ganska ofta när man ser hur t ex mormor och morfar 

fungerar, förstår man varför deras barn fungerar som de gör.  

 

Föräldrar är delaktiga i beslutet om familjehemsplacering svarar en av socialsekreterarna. De 

omhändertar inte barn så ofta utan de kommer fram till det beslutet tillsammans. En annan 

socialsekreterare förklarar att socialtjänsten och familjehemssekreteraren är de som ansvarar 

för att familjehemmet ska matcha barnets behov. Det kan handla om ett jättesvårt barn som 

kanske kräver att familjehemmet varit kontaktfamilj ett tag först, för att se om de vill och 

klarar uppgiften. När det är klart presenterar man familjehemmet för föräldrarna. Avgörande 

för hur det ska gå med placeringen, menar socialsekreteraren, är att föräldrarna tillåter att 

barnet får vara i familjehemmet. I det fallet som den tredje socialsekreteraren tänker på, har 

föräldern i många år haft möjlighet att ingå i ett missbruksprogram. Det har utformats 

skräddarsydda lösningar där kraven inte ska ha varit för stora, men utan resultat. 

Socialsekreteraren tror att föräldern tycker det är skönt att de tagit beslut om familjehem. 

Föräldern har inte själv behövt ta detta beslut. Socialsekreteraren säger: 

 
                                                   ”Jag kan få vara den svarta och jag kan ta det.” 

 

Pratade man med barnet och i så fall när? 
 

Det är socialsekreterarna som berättar för barnet om beslutet att flytta till familjehem. Det 

berättar man vid ett besök på behandlingshemmet i närvaro av barnets kontaktperson. Man 

talar om varför barnet ska vidare och varför socialtjänsten har bestämt det. Vid en frivillig 

placering kan man komma överens med föräldrarna hur de vill att man ska berätta det, menar 

en socialsekreterare. När man är helt säker på att barnet inte kan flytta hem ska man vara 

tydlig. Det är viktigt att inte hymla eller hålla vissa saker hemliga, anser en annan 

socialsekreterare. Sedan lämnar man det öppet, fortsätter socialsekreteraren, och om barnet 
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har några frågor kan personalen ringa så att barnet kan ställa sina frågor. Barn behöver flera 

gånger höra varför de inte kan flytta hem. När man pratar om föräldrarnas problem är det 

viktigt att betona att de ändå är dina föräldrar. Barn behöver ha kontakt med sina föräldrar i 

den mån det går och inte skadar barnet. I en del fall kan man informera barnet mer ingående 

om vad som händer, anser den tredje socialsekreteraren. Det beror på var barnet befinner sig 

åldersmässigt, mognadsmässigt och framför allt hur det mår.  

 

Socialsekreterarna bedömer att barnet i princip inte har någon valmöjlighet i valet av 

familjehem. Det är socialsekreteraren som bedömer hur familjehemmet skall se ut. Där man 

tittar på saker som t ex om det skall finnas andra barn, föräldrarnas ålder, hur de skall bo, på 

landet eller i stan.  
                                              

                                               ”Det är viktigt att familjehemmet skall kunna möta 

                                                 barnets behov och även de biologiska  föräldrarna, 

                                                syskon och släkt.” 

                                              

En socialsekreterare berättar att i ett fall lyssnade man på barnet om vilken familj denne ville 

komma till. Familjen hade tidigare varit jourfamilj för barnet och barnet blev lättad när det 

sen blev den familjen. En annan socialsekreterare menar att det är olika hur mycket man kan 

resonera med barn om detta. När det är lite äldre barn kan man föra ett resonemang och 

förklara hur socialtjänsten tänker. Gäller det de yngre barnen kan man inte alls ha med dem i 

processen på det sättet.  

 

Man talar inte alltid tidigt om för barnet att det ska till familjehem. Även om det är med i 

planeringen att barnet ska vidare från behandlingshemmet, är det inte läge att tala om det 

tidigt. I ett fall, berättar socialsekreterare, la man fram familjehemmet som en kontaktfamilj 

till en början med tanke på barnens väl. I detta fall var det ett svårt barn, så för att inte barnet 

skulle behöva känna sig bortvalt, valde man detta sätt. Även för att kontaktfamiljen inte skulle 

känna sig tvingade att ta på sig rollen som familjehem, då det är ett mer omfattande uppdrag, 

tillägger socialsekreteraren. I dessa kommuner, som vi gjort våra intervjuer, har föräldrar och 

barn samma socialsekreterare, men det kan se olika ut. 
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Hur togs barnets åsikter, tankar och signaler tillvara? 
 

Det är en lång process att familjehemsplaceras. Som tidigare nämnts är det inte alla barn som 

får veta att de ska till ett familjehem från början, beroende på deras ålder och mognad, när de 

kommit till institutionen. Även om det kan vara med i planeringen från början. Hur de sedan 

upplever det när allt är klart ser därför olika ut. De flesta barn blir ledsna och vill hem till 

mamma och pappa menar en socialsekreterare. Man får då återigen ta upp varför barnet inte 

kan flytta hem. En annan säger med tanke på ett barn, att barnet visade oro över vart det 

skulle ta vägen och inte över att det tog tid att hitta en familj. Det handlar mer om att barn har 

behov av att få veta vad som ska gälla i familjehemmet.  

 

Sedan är det olika hur lång inskolning man behöver när barn ska flytta till familjehem. Det 

kan vara barn som är lite äldre som hela tiden vet med sig att det kommer att bli familjehem. 

När det sedan blir klart och barnet får reda på vilken familj, ålder på barn och intressen i 

familjen, kan barnet känna sig lugnare, berättar en socialsekreterare. Inskolningen behöver då 

inte alltid ta så lång tid. De små barnen däremot kan behöva en längre inskolning eftersom det 

tar längre tid för dem att förstå att de ska bo hos familjen. Det behövs fler besök och 

övernattningar i familjen än för de äldre barnen samt att familjen kommer till 

behandlingshemmet fler gånger. Socialsekreterarna menar att det är behandlingspersonalen 

som ser och får ta barnens reaktioner när de ska vidare till ett familjehem. En av dem säger att 

de får till sig hur barnet beter sig och vad det gör av behandlingspersonal. Det kan då ställas i 

relation till vad de vet om barnet innan. Utifrån det kan man se hur barnet mår.  

 

En annan socialsekreterare berättar, som ett exempel, att behandlingspersonal talar om att 

barnet inte mår bra efter telefonsamtal eller besök för att föräldern bara pratar om sitt. I det 

här fallet skyller föräldern alla problem på socialtjänsten. Föräldern säger att om de bara fått 

en tvättmaskin skulle barnet haft rena kläder eller fått pengar så skulle de ha haft mat. Barnet 

kan i sådana fall ge sin veckopeng till föräldern. Socialsekreteraren poängterar: 
                                          

                                            ”Barnen går in och blir förälder till sin förälder.” 

 

Barnet kan sedan ta upp när socialsekreteraren är på besök, att denne är dum och att mamma 

inga pengar har. Man får då tala om att mamma är vuxen och att vuxna människor ska kunna 

ta hand om sig. Sedan måste socialsekreteraren tala med föräldern och göra klart att han eller 
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hon inte får göra så här. Det kan leda till umgängesbegränsningar, som att inte få vara själv 

med barnet.   
                                             
                                           ”Barnperspektivet är att utgå från barns grundläggande 

                                             behov. Det som behövs för att barnet under uppväxten  

                                             skall kunna utvecklas.” 

 

Så uttrycker sig en av socialsekreterarna direkt på frågan om vad som är ett barnperspektiv. 

Och fortsätter med att föräldrar ibland tror att det är en självklar rätt att barnen skall bo hos 

dem. Hur illa det än är på hemmaplan. Där får man tidigt göra klart för föräldern att det är 

barnens behov man tittar på och att beslut som fattas utgår från barnet. Även de två andra 

socialsekreterarna betonar barnens egna behov. En socialsekreterare menar att man absolut 

inte ska ha kriterier för barn utan varje barn skall behandlas individuellt.  

 

Vidare talar två socialsekreterare om hur utredningar görs. De är medvetna om att det talas 

om att barn ofta är osynliga i utredningar. Socialsekreterarna i dessa kommuner jobbar eller 

ska börja arbeta med Barns Behov I Centrum (BBIC). Det är ett utredningsmaterial där man 

utgår från de sju behovsområden och ser på hur föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens 

behov. De sju behovsområden är hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, 

identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande samt klara sig själv. Redan idag så 

täcker utredningar dessa områden, men som en socialsekreterare säger, så är det bra att införa 

BBIC för det finns utredningar som är tunna. För att fatta ett bra beslut skall många bitar 

vägas in och man behöver ett bra underlag. Ett bra underlag behövs om en förälder skulle 

ändra sig i fråga om placering. I och med BBIC har det blivit mer fokus på barnet och barnets 

behov än tidigare, påtalar en socialsekretare. Förr var man mer eller mindre utlämnad till den 

som gjorde utredningen. Ansvaret låg hos den enskilde handläggaren och kritiken var att en 

sak kunde bedömas olika utifrån vem man hade varit hos. Båda anser att det är till barnens 

fördel att arbeta utifrån BBIC. 

 

Sett ur ett barnperspektiv anser en socialsekreterare att det är viktigt att lyssna på om det 

tilltänkta familjehemmet själva uttrycker en rädsla inför att ta emot ett barn. Dessa barn har 

flera gånger tidigare blivit sviket och ska inte behöva bli det en gång till.  
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Det är viktigt att barn får komma till tals, anser en socialsekreterare. Det är också en kritik 

socialtjänsten fått att man inte har pratat med barnen. Socialsekreteraren fortsätter att de 

försöker träffa barnet vid några tillfällen och pratar med det så gott det går. Ibland har de med 

en psykolog som får bli barnets röst. Små barn får gärna rita under tiden de träffas, för det är 

inte alltid lätt att bara sitta och prata. Barn som går i skola får rita nätverkskartor, tillsammans 

med dem, för att se vilka som är viktiga för barnen. 

  

Avslutningsvis uttrycker socialsekreterarna i vår undersökning att det här med barnperspektiv 

är antingen ”en svår fråga” eller ”inte helt enkelt” och ”inte lätt, alltså.” 

 

 

 

7. Analys 
 

 

När vi befann oss i inledningsarbetet till uppsatsen så fanns det hos oss en tanke om att dagens 

samhälle har en syn på att barn skall värderas som en egen individ. Det talas idag mycket om 

barnens rätt att komma till tals och att barnperspektivet ska beaktas. Detta sker bl.a. genom 

media och i skolan. Det främsta skälet till att barnperspektiv bör understrykas är att barn inte 

själva kan göra sig hörda. Vi hade en förförståelse av att barn i allmänhet idag är delaktiga. 

När det gäller barnen i vår uppsats ville vi ta reda på hur det ser ut i deras fall. Framförallt i 

socialt arbete är barnen den svagare parten, som kan komma att stå inför stora förändringar. 

Avsikten med vår uppsats var därför att lyfta fram och belysa hur barnets tankar och åsikter 

tas tillvara av socialsekreterare och behandlingspersonal, när barnet ska flytta från 

behandlingshem till familjehem.  

 

Vi vill i detta kapitel reflektera och lyfta fram våra tankar som har skapats utifrån resultaten. 

För att koppla ihop vårt resultat med våra frågeställningar, tar vi vår utgångspunkt i de 

begrepp som vi haft med oss från början genom uppsatsen. Dessa är som vi tidigare nämnt, 

lek, skapande, samtal och KASAM. Det är genom samtal och lek som tillvaron kan göras 

begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen. Utifrån detta har vi försökt att ringa in vad 

begreppet barnperspektiv kan innebära.  
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Vi har märkt att det varit svårt att sätta fingret på vad ett barnperspektiv omfattar. Det vi kan 

utläsa är att det för våra informanter upplevs som ett stort begrepp som man inte lätt kan säga 

vad det är. Vi anser att anledningen till att barnperspektiv är svårt att uttrycka, kan vara det 

faktum att barnen alltjämnt är barn. De är fortfarande i beroendeställning till vuxna. Det 

innebär att man inte kan ställa barnens perspektiv mot vuxnas perspektiv. Barnen är beroende 

av vuxna för att kunna utvecklas och mogna. Det är den vuxna som skall ge barnet det den 

behöver och fylla barnets fysiska och känslomässiga behov. Vi ser det snarare som att barnet 

står sida vid sida med den vuxna. Barnet står på egna ben med hjälp av den vuxnas stöd och 

den vuxna har barnet i sin synvinkel för att finnas till hands. Vi kan tyda från våra intervjuer i 

stort, att både behandlingspersonal och socialsekreterare arbetar utifrån att vi som vuxna ska 

ta vårt vuxenansvar. Av våra informanter ser vi att alla arbetar med barnet i fokus. Det vi 

funderar över är, om frågan inte ställs, reflekterar man då över barnperspektivet? Vi tror att 

om de professionella ska kunna slå vakt om barnets bästa så bör en aktiv diskussion föras om 

barnet. Vi menar att de verksamma ständigt måste hjälpa varandra genom att ha en öppen 

dialog med varandra så att barn blir synliga och lyssnade till.  

  

Vi har utifrån våra informanter förstått, att det är viktigt för barnet att få veta, varför det är 

placerat. Vi har noterat att barn behöver veta detta, för de lägger skulden på sig själva, när det 

i själva verket är den vuxne som har problem. Oavsett orsaken till placering, så ser vi att de 

omhändertagna barnen har en sak gemensamt, deras föräldrar klarar inte av att uppfylla 

barnens behov. De vuxnas bristande omsorgsförmåga kan delvis bero på missbruk, svårt att 

sätta gränser eller misshandel etc. Ibland kan det även vara så att barnen har egna symptom 

och föräldern inte har tillräcklig förmåga att utifrån barnets problematik uppfylla barnets 

behov. Här har vi kunnat urskilja en faktor som är viktig för att kunna gå vidare i arbetet med 

barnet och det är att barnet vet om att det, som oftast, är hos föräldern/föräldrarna som 

problemet ligger. Behandlingspersonalen formulerar sig med orden att barnen skall vara 

delaktiga i sina egna liv. Genomgående i resultatet ser vi att informanterna återkommer till 

vikten av att prata med barnen. Att man vågar sticka ”hål på blåsan”.  

 

Utifrån det personalen berättar, att många barn har svårt att hantera att de inte är den vuxna, 

ser vi ett mönster som verkar vara av central betydelse för arbetet med barn. De behöver få 

lära sig att leka och varva ner på sitt rum emellanåt. Barnen har många gånger inte fått vara 

barn i sitt hem. De har i vissa fall fått ta hand om sina föräldrar och/eller syskon. Barnets 

tidiga vuxenansvar kopplar vi ihop med lekens betydelse för barnets allmänna utveckling. Vi 
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påstår, precis som Vygotskij (i Knutagård 2003), att barns utveckling först sker på ett socialt 

plan för att sedan ske på ett individuellt. Behandlingspersonal menar att många barn är lätta 

att aktivera men de har svårt för att leka själva eller i spontan lek tillsammans med andra. Vi 

ser att den centrala delen i arbetet med barnen är att de ska få lov att vara barn. Genom leken 

så formar barnet en begriplighet av sin tillvaro. Vi påstår att uttrycket att ”ha barnet i sin 

synvinkel” kan vara att man låter barnen leka, vara tillsammans och göra olika aktiviteter, 

samtidigt som de vuxna finns i deras närhet. Detta blir en social träning för barnen till att lära 

sig var gränserna går.    

 
Socialsekreterarens exempel där barnet informerades om det formella tillvägagångssättet 

kring placeringen och att det till slut blev LVU, kan vi se att barnets behov togs på allvar. 

Detta barn hade behov av att få veta vad som händer runtomkring honom. Utifrån KASAM 

(Antonovsky, 1991) talar man om begriplighet och vi menar att ovan nämnda exempel kan 

kopplas till detta. Vår förförståelse byggde mer på att barns känslor och tankar blir lyssnade 

till, men att man inte i samma utsträckning såg till att barnet informerades om vad som 

händer. Vi tror att hade det handlat om en vuxen så hade man informerat utan att tänka på det. 

När det gäller barn är det kanske inte lika självklart. Socialsekreteraren informerade barnet på 

samma sätt som till en ”vuxen”. Vi menar då socialsekreteraren tog detta på allvar blev barnet 

respekterad som en individ. Det tror vi har betydelse för hur barnet ska kunna gå vidare i livet. 

  

Vi funderar över om det finns möjligheter att barnen kan vara mer delaktiga i processen från 

behandlingshem till ett familjehem. Det som kommer fram i våra intervjuer, är att barns 

delaktighet stannar vid att de blir informerade om vad som är bestämt, varför de är placerade 

och vad som kommer att hända. I vissa fall kan man resonera med barn och förklara hur 

socialtjänsten tänker, sa en socialsekreterare. Det beror på var barnet befinner sig, både 

åldersmässigt och mognadsmässigt. Det är visserligen barnets behov man går efter när 

familjehem väljs men det är på ett teoretiskt plan. Det tittas på om barnets behov stämmer 

med familjehemmets intressen och hur sammansättningen ser ut samt på boendet. Detta säger 

inget om hur människorna det gäller kommer att trivas tillsammans. Det är viktigt för båda 

parter att personkemin stämmer. Vi anser dock det vara riktigt, att beslut av detta slag inte 

skall tas av barn. Vi hävdar att det är de vuxnas ansvar att det blir rätt familj för barnen. Med 

detta anser vi att det är viktigt att man har arbetat för att barn fått den tillit till vuxna så att de 

är trygga i det som görs för dem. Att barn vet att det görs för deras bästa. I och med att barn 

hålls informerade om vad som sker, menar vi att barn är delaktiga utifrån sin nivå.  
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Genomgående i uppsatsen märker vi betydelsen av att professionella lyssnar och pratar med 

barnet. Socialsekreterare träffar inte barnet så ofta, men när de gör det framkommer det i 

resultatet, att de lyssnar och håller barnet informerat om vad som är bestämt. Vi anser att det 

viktiga inte behöver vara hur mycket de träffar barnen utan att de förmedlar att de är till för 

barnen. Behandlingspersonal som träffar barnet dagligen, är dem som får stötta och förmedla 

en tro på familjehemmet, när barnet fått besked om vad som gäller. Det vi också fått klart för 

oss är att det kring ett barn finns många olika professionella. Vår uppfattning är att 

socialsekreteraren är som ”spindeln i nätet” bland dem som är engagerade i arbetet med 

barnet. Barn har en socialsekreterare, behandlingspersonal varav en kontaktperson, sina 

föräldrar samt en familjehemssekreterare. Om man tänker sig barnet i mitten, med alla runt 

sig, är det inte svårt att förstå hur utlämnade barn verkligen är. Här ser vi vikten av att 

relationen mellan de professionella fungerar för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. 

Forskning visar att det är en förutsättning för att barnet ska känna sig någorlunda trygg och 

kunna utvecklas till en egen individ.  

 

Behandlingspersonalen och socialsekreterarna lyfter fram att dessa barn, många gånger i sina 

liv upplevt svek från de vuxna runtomkring, med löften som inte uppfyllts. Vi kan urskilja att 

detta är något som båda professionerna medvetet vill undvika att utsätta barnen för igen. 

Samtidigt har både behandlingspersonal och socialsekreterare förhållningssättet att barn skall 

få ta del av informationen om det som pågår och är beslutat. Behandlingspersonalen betonade 

att inget skall ske i någon lönndom. Vi kan se att det i vissa fall är en svår balansgång för hur 

mycket barnet skall få reda på och veta, ställt mot att inte inge barnet falska förhoppningar. 

De professionella förmedlar att de till varje pris vill undvika att svika barnet genom att 

informera om något som sedan inte uppfylls. Det visar exemplet där socialsekreteraren hade 

med i planeringen från början att barnet skulle till ett familjehem. Denne valde att presentera 

det tilltänkta familjehemmet som en kontaktfamilj. Det handlar om svåra barn som 

familjehemmet behöver lära känna och helt enkelt pröva om de kan uppfylla barnets behov. 

De har möjligheten att frånsäga sig uppdraget om de inte känner sig säkra på att klara av att 

vara barnets familjehem. De är då kontaktfamilj ett tag först vilket innebär att barnet har en 

familj att åka till på skollov och liknande för att komma ifrån institutionen ibland. Detta 

tillvägagångssätt påstår vi är att ha barnet i sin synvinkel (Andersson & Bjerkman, 1999). 

Man gör på detta sätt för att barnet inte ska känna sig sviket som det blivit så många gånger 
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förr. Det skapas en relation mellan barnet och kontaktfamiljen. Men om nu kontaktfamiljen 

inte skulle orka, kommer inte barnet uppleva ett svek ändå?  

 

Vi har kunnat urskilja att det är på behandlingshemmet som barns tankar och åsikter först tas 

tillvara. Det är behandlingspersonalen som får ta de reaktioner som uppstår när barn fått reda 

på beslut av olika slag av socialsekreterarna. Många funderingar kommer fram vid nattningen 

berättar behandlingspersonalen. Det framkommer att man inte bara lyssnar på vad barnet 

säger utan man är lyhörd på barns signaler och symptom som de visar med kroppen. Vidare 

ser vi att det är av betydelse att personal orkar stå kvar i det eländiga. Att som professionell 

kunna skilja på person och beteende, så man ser vad det är för känslor som ligger bakom 

beteendet. Vad vi sett från intervjuerna är att behandlingspersonal förmedlar till 

socialsekreterarna hur barnet utvecklas och hur det mår. Vi ser att den kontakten är av största 

vikt för att barnet ska synas i processen och bli sedd som en egen individ. 

Avslutningsvis tycker vi att syftet med vår uppsats har infriats. Vi har fått utförliga svar på 

våra frågeställningar som gett liv åt vår uppsats. Det har varit intressant och givande att få ta 

del av informanternas tankar och sätta dessa i relation till teorin. Vi kan se att formerna för 

hur man ska gå tillväga, med att få barn mer delaktiga, kan utvecklas mer. Diskussionerna 

pågår visserligen men dessa bör utvecklas till handling i de verksamheter där man arbetar med 

barn. Vidare tycker vi att det är viktigt att ha med sig att det är alltid en sorg för barnet att bli 

omhändertagen. Genom samtalen kan barnet skapa sig en förståelse kring det faktum att det 

inte går att bo hemma. När barnen förstår detta, kan de själva börja se det meningsfulla i att de 

är placerade och utifrån det lära sig att hantera sin situation. Tankar som väckts hos oss 

genom arbetet är att forskning behövs utifrån barnens egna upplevelser. De som själva varit 

fosterbarn sitter inne med en mängd kunskap som kan bidra till arbetet med hur det ska 

utvecklas. Med tanke på att skapa sig en mening i det som sker så hävdar vi att det kan finnas 

ett värde för dem, som varit med om att bli omhändertagna, att få berätta om sina upplevelser.   
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Epilog 
 
 
En berättelse ur verkliga livet om en kille som själv har varit placerad i fosterhem.  

När han frågade vad vi skriver om började han berätta:   

 

När han var i 10-årsåldern blev han placerad i fosterhem. Hans upplevelse var att han ”bara 

blev placerad”, det var ingen som pratade med honom. När han sen var i fosterfamiljen tyckte 

han att ingen lyssnade på honom. Dessutom hade familjen en son i hans ålder, vilket inte alls 

var bra, då han säger att han behövde få hela uppmärksamheten själv. I två år försökte han få 

någon att lyssna så att han skulle komma därifrån. Under denna tid började han dricka och 

syssla med dumheter berättar han. Det var inte förrän familjen själv sa att det inte fungerade 

som det blev flytt därifrån.  

 

När han får frågan om hur det ser ut idag svarar han att socialsekreterare är bättre på att 

lyssna. Det tror han beror på att han är äldre nu (8 år senare). Han menar att ingen brydde sig 

om vad en tioåring sa. Han tror också att de idag lyssnar för att han tänker på vad och hur han 

säger saker. Det är värre för andra som inte kan det, betonar killen. Han avslutar med att det 

blev fel från början när han var i tioårsåldern. ”Redan då skulle de ha lyssnat på mig.” 
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9. Bilaga 
 
 
Våra intervjufrågor som vi vill att ni tittar på innan vi träffas för intervju och om ni till 
frågorna gärna kan ge exempel. 
 
 
Vem tog beslut om familjehemsplacering? 

 
- Vilka barn blir placerade hos er? 
- Vet barnet varför det placerades? 
- Vet barnet hur länge det skall stanna? 
- Hur länge har barnet varit på beh.hemmet när det blev aktuellt med fosterhem?  
- Vad avgjorde att det blev fosterhem? 
- Har något av dessa barn varit placerad i fosterhem tidigare? 
- Sker beslutet i samråd med flera, i så fall med vilka? 

 
Hur kom man fram till beslutet? Vilka faktorer vägdes in? 
 

- Vilka kriterier går man efter när barn skall till fosterhem? 
- Finns det generella kriterier eller ser det olika ut från individ till individ? 
- Vilka barn placeras i fosterhem från er?  
- Placeras barn hos släktingar? 
- Vad avgör om barnet blir placerat hos släktingar eller inte? 
- Är föräldrarna delaktiga i beslutet om fosterhem, hur sker det? 

 
 
Pratade man med barnet och i så fall när? 
 

- Hur samtalar man med barnet när det ska vidare till fosterhem? 
- Har barnet en valmöjlighet när det gäller fosterfamilj? 
- Kan man prata på ett tidigt stadie med barnet? 
- Pratar man om det i hela barngruppen? Vem tar initiativet till det? 
- Har föräldrar och barn samma soc.sekr eller var sin? 

 
 
Hur togs barnets åsikter, tankar och signaler tillvara? 
        

-     Hur upplever barnet det som händer runtomkring? 
- Vilka signaler, symtom ger det? 
- Tar man tillvara barnets reaktioner? På vilket sätt?  
- Diskuterar man det i personalgruppen hur barnet upplever situationen? 
- Vad är ett barnperspektiv för er? 

 
 

 
 

 


