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Bakgrund: Valet av uppsatsämne grundar sig i att det skett en förändring i synen på 

betydelsen av en relation mellan föräldrar och barn under senaste århundradet. Att 

föräldrarna har fått en större betydelse i barnens liv gör det därför intressant att studera 

hur föräldrar som har sina barn placerade i familjehem görs delaktiga i barnens liv utifrån 

socialsekreterares uppfattningar om delaktighetsfrämjande arbete och sitt 

handlingsutrymme i detta arbete.   

 

Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

beskriva och analysera socialsekreterares uppfattningar om sitt handlingsutrymme och 

delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn. 

 

Metod: Denna studie har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom 

halvstrukturerade intervjuer och empirin utgörs av fyra stycken transkriberade intervjuer. 

Urvalet har skett genom att socialsekreterare som har arbetsuppgifter som innefattar att 

arbeta med föräldrar till familjehemsplacerade barn kontaktades. Empirin har sedan 

bearbetats och analyserats utifrån en tematisk analysmodell. Resultatet presenteras sedan 

i relation till studiens teoretiska ram samt tidigare forskning.   

 

Resultat: Denna studie visar på att tillgänglighet och kontinuitet är enligt 

socialsekreterarna av betydelse för skapandet av en relation mellan socialsekreterare och 

föräldrar, vilket i sin tur främjar föräldrarnas delaktighet samt att det kan vara av betydelse 

för barnets bästa. I detta arbete så upplever socialsekreterarna att deras handlingsutrymme 

är stort och att det har en frihet i hur de kan lägga upp ett delaktighetsfrämjande arbete 

med föräldrar till familjehemsplacerade barn. Men samtidigt beskriver dem även aspekter 

som de upplever begränsa deras handlingsutrymme.   

 

Nyckelord: Föräldrar till familjehemsplacerade barn, Socialsekreterare, 

Delaktighetsfrämjande arbete, Handlingsutrymme, Symbolisk interaktionism, 

Empowerment  

 

 



 
 

Abstract  
 
Title:” You just have to be a little inventive” – A qualitative study on the perspectives of 

social worker about discretion and the work of promoting participation among parents 

with children in foster care 

 

Counts: 38 

Authors: Lena Johansson, Sofia Johansson 

Supervisor: Martin Molin  

Examiner: Annika Theodorsson  

Date: June 2016 

 

Background: The choice of subject in this study is based on the altered perception of the 

importance of a relation between parents and children the last century. The enlarged 

importance of parent’s involvement in their children’s lives makes it interesting to study 

how these parents are made participated by the social worker and their perspectives of a 

work that promotes participation among these parents and how the social worker perceive 

their discretion in this work.   

 

Purpose: This study aims to describe and analyse, from a symbolic interactionistic 

perspective, the perspective of social worker about their discretion and the work of 

promoting participation among parents with children in foster care.  

 

Method: This study has a qualitative approach where the material was made by semi-

structured interviews and the empirics consists of four transcribed interviews. We 

contacted social worker who is working with parents that have children placed in foster 

care to make our selection. The empirics have then been processed and analysed with a 

thematic analyse model. The result is then presented in relation to this study’s theoretical 

frame and previous research.   

 

Result: The results of this study shows that availability and continuity are, according to 

the social worker, of importance in the making of a relation between the social worker 

and these parents, which in turn can promote the parent’s participation and it can also be 

for the child’s best. In this work the social worker experiencing that they have a wide 

discretion which enables them to scheduled their own time which they spend in the work 

of promoting participation among parents with children in foster care. At the same time, 

they also describe aspects that they feel is limiting their discretion.   

 

Keywords: Parents with children in foster care, Social worker, Participation, Discretion, 

Symbolic interactionism, Empowerment   
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1. Inledning  
 

Under det senaste århundradet har det skett en förändring i synen på betydelsen av en 

relation mellan föräldrar och barn som är placerade i familjehem. I början av 1900-talet 

var fostran av barn i fokus. Fostran kunde tillgodoses av vem som helst så länge barnets 

utveckling gynnade samhället. Den sociala barnavården hade då en moralisk karaktär där 

det viktigaste var att barnen skulle utvecklas till goda samhällsmedborgare (Lundström, 

1993; Ponnert, 2007). Först under 1980-talet började förälderns betydelse att prioriteras 

vid placeringar av barn i familjehem. Kontakten mellan barn och föräldrar hade 

dessförinnan varit sedd som något negativt. Familjehemmet skulle tidigare träda in istället 

för den ursprungliga föräldern men familjehemmet börjar nu istället ses som ett 

komplement till föräldern och man börjar lägga tonvikt på kontakten mellan barn och 

föräldrar (Höjer, 2007). Lina Ponnert (2007) diskuterar synen på föräldrars betydelse för 

sina barn utifrån olika skolbildningar. Hon urskiljer två olika skolbildningar där den ena 

är den behovsinriktade skolbildningen och den andra är den relationsorienterade 

skolbildningen. I den behovsinriktade skolbildningen betonas vikten av en stabil och trygg 

placering. Ursprungsfamiljen behöver inte vara det viktigaste för barnet utan barnet kan 

tillgodoses på samma sätt av psykologiska föräldrar. Den relationsorienterade 

skolbildningen, å andra sidan, är den skolbildning som har influerat den svenska 

lagstiftningen menar Ponnert (2007). Här betonas betydelsen av kontakt med 

anknytningspersonerna, vilket oftast är föräldrarna. En separation från dem förmodas vara 

ett trauma för barnet varför det är viktigt att se till att kontakten mellan förälder och barn 

fortsätter (Ponnert, 2007 s. 62). Den nya synen på betydelsen av kontakt och relation 

mellan förälder och barn är något som förstärktes genom att socialtjänstlagen (SFS 

1980:620) trädde i kraft den 1 januari 19821. Socialtjänstlagen ersatte då den tidigare 

barnavårdslagen från 1960 och den nya lagen synliggjorde betydelsen av kontakt mellan 

förälder och barn. Fokus skulle ligga på att först och främst lösa problemen i hemmen och 

i de fall som placeringar var aktuella så skulle möjligheten till placeringar hos anhöriga 

prioriteras och övervägas samt att barnen bör placeras nära hemmet i den utsträckning det 

är möjligt (Ponnert, 2007). Socialtjänstlagen innebar också en förändrad syn på relationen 

mellan klient och socialarbetaren. Den nya lagen skulle nu utgå ifrån ett helhetsperspektiv 

på klientens problematik och det symtomtänkande som länge präglat socialarbetarens 

interventioner började suddas ut. Klienten fick därmed ett större, åtminstone teoretiskt, 

inflytande över socialarbetarens beslut (Börjeson, 2010). 

 
Vår studie handlar om socialsekreterares handlingsutrymme och delaktighetsfrämjande 

arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn. I tidigare studier så har det 

framkommit att föräldrar till familjehemsplacerade barn har en del synpunkter på hur 

kontakten med socialsekreterare ser ut. Betydelsen av samarbete mellan socialsekreterare 

och föräldrar beskrivs ibland som en förutsättning för föräldrarnas delaktighet i barnens 

                                                           
1 År 2001 reviderades socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ytterligare men den bygger fortfarande på samma 

ideologiska antaganden som den förra (Fahlberg, 2009 s. 24).  
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liv under familjehemsplaceringen (se t.ex. Claezon, 2004). Socialsekreterarna innehar en 

position som kan skapa möjligheter till föräldrarnas delaktighet. Vi ämnar därför studera 

hur den möjligheten kan utformas för att främja delaktighet bland föräldrar till 

familjehemsplacerade barn. Vad gäller socialsekreterarna så kan det emellertid utläsas att 

de tycker att deras arbetssituation kan begränsa ett samarbete med föräldrar till barn som 

är placerade i familjehem. Främst handlar det om tidsmässiga aspekter och när 

socialsekreterare behöver prioritera kan föräldern komma i andra hand (se t.ex. Skilbred 

& Moldestad, 2010), vilket väcker frågor om hur socialsekreterare uppfattar sitt 

handlingsutrymme i ett delaktighetsfrämjande arbete med dessa föräldrar. Utifrån tidigare 

forskning  om föräldrars upplevelser av sina möjligheter att vara delaktiga i sina barns liv 

under placeringstiden, kommer vi i denna studie att beskriva och analysera 

socialsekreterarnas uppfattningar om deras handlingsutrymme och möjligheter att arbeta 

delaktighetsfrämjande med föräldrar till familjehemsplacerade barn.     

 

Studiens relevans för socialpedagogik och socialt arbete  
 

Christer Cederlund och Stig-Arne Berglund (2014) diskuterar vad som utmärker ett 

socialpedagogiskt arbete. De belyser att det handlar om att kunna stödja utsatta individer 

till att själva utveckla sina egna resurser. De påpekar att det handlar om hur det sociala 

förändringsarbetet är utformat för att det på bästa möjliga vis kan bli till ett stöd för 

individen. Det handlar således om att kunna urskilja och synliggöra vad som kan tänkas 

utgöra hinder för att individen ska kunna utveckla sina egna resurser, men också se till 

vad det finns för möjligheter till detta. Att identifiera hinder och möjligheter och sedan 

utifrån detta finna potentiella vägar att gå, är vad de anser utmärka ett pedagogiskt socialt 

arbete (Cederlund & Berglund, 2014).      

 

Något som också betonas inom socialpedagogiken är gemenskapen. Gemenskap kan sägas 

vara en känsla av tillhörighet och delaktighet som baseras på den enskildes egna 

upplevelser (Cederlund & Berglund, 2014). I socialpedagogisk historia så sägs det att den 

sociala människan skapas i en gemenskap. Dessa tankar kommer ifrån Paul Natorp som 

också anses vara socialpedagogikens fader (Eriksson & Markström, 2000). Likt 

resonemanget ovan av Cederlund och Berglund (2014) att socialpedagogik handlar om att 

kunna stödja en människa till att utveckla sina egna resurser, så menar Natorp (refererad 

till i Eriksson & Markström, 2000 s. 19) att människans egen vilja utvecklas i samspelet 

med en annan människas vilja. Att utveckla människans egen vilja kan då ses som ett 

socialpedagogiskt uppdrag (ibid., 2000). Detta kan också belysas utifrån ett 

empowermentperspektiv. Ur ett empowermentperspektiv så är människan innerst inne 

medveten om sin egen vilja och vad som är bäst för henne, men rätt förutsättningar måste 

skapas för att människan ska få möjlighet att upptäcka och utveckla sina styrkor och 

resurser (Askheim, 2007). För att skapa möjligheter till föräldrars gemenskap och 

delaktighet kan därför socialsekreterarens delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till 

barn som är placerade i familjehem ses som en socialpedagogisk handling. En handling 

som innebär att socialsekreteraren skapar möjligheter för förälderns delaktighet genom att 

utgå från förälderns situation och stärka samt mobilisera dennes resurser. Som framträder 
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här så skapas förälderns delaktighet i en social process men det kräver då att 

socialsekreterare och föräldrar upplever situationen på samma sätt, vilket vill säga att 

situationen definieras lika utav båda parter. Något som poängteras inom symbolisk 

interaktionism är just definitionen av situationen. Hur en människa definierar situationen 

får inverkningar för dess konsekvenser i praktiken (Trost & Levin, 2010).  

  

Att arbeta som socialsekreterare innebär att sätta sig in i människors liv och vara den som 

hjälper till att hitta vägar och finna lösningar. Samtidigt är socialsekreteraren en del av 

organisationen och därmed en del av en större helhet. Här emellan skapas ett utrymme, ett 

handlingsutrymme som från organisationen sätter gränser utifrån ramar och regler. Samma 

handlingsutrymme kan utifrån professionen och kompetensen ge möjligheter, då genom 

att socialarbetaren kan göra val utifrån sin kunskap (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). Handlingsutrymme kan inte beskrivas i termer som bra eller dåligt, utan det måste 

finnas i socialt arbete då socialsekreteraren möter ett varierande behov. Socialsekreteraren 

kan göra ett val i att acceptera det handlingsutrymme som finns eller arbeta för att vidga 

sitt handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).    

 

2. Syfte och frågeställningar  

 
Vår studie syftar till att utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv beskriva och 

analysera socialsekreterares uppfattningar om sitt handlingsutrymme och 

delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn. 

 

Följande frågeställningar fokuseras i studien:  

 

o Vilken betydelse tillskriver socialsekreterare delaktighetsfrämjande arbete med 

föräldrar till familjehemsplacerade barn?  

o Hur beskriver socialsekreterare sitt handlingsutrymme i arbetet med föräldrar till 

familjehemsplacerade barn?  

 

Begreppsanvändning  
 

Här kommer en förklaring till hur vi använder vissa frekvent förekommande ord i studien.  

 

Delaktighetsfrämjande arbete: Att utifrån individens situation samt kontextuella 

förutsättningar skapa möjligheter till delaktighet.  

Socialsekreterare: Med detta menas alla som har arbetsuppgifter som innefattar att arbeta 

med föräldrar som har sina barn placerade i familjehem, det kan till exempel vara 

handläggare, barnsekreterare etc.    

Familjehemsplacerade barn: Med familjehem avses vad som finns reglerat i 3 kap 2 § 

Socialtjänstförordningen, SoF (SFS 2001:937): ”Med familjehem avses ett enskilt hem 

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

vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.”. Med 

barn avses varje människa under 18 år enligt 1 kap. 2 § 3 st SoL.  
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Bakgrund 
 

Lagstiftning och statistik 

Som inledningen talar om så har det skett en förändring i hur synen på relationen mellan 

föräldrar och barn som har placerats i familjehem betonas, då ursprungsföräldrarna har 

fått en allt större betydelse för barnen juridiskt sett. Detta tar sig i uttryck genom 

förändringarna som gjordes i och med att socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453) trädde i 

kraft 1982 (då SFS 1980:620). Alla insatser enligt SoL bygger på den enskildes samtycke 

till insats, den enskildes frivillighet är en förutsättning för insats enligt SoL. I 1 kap. 2§ 

SoL så betonas att vid insatser som rör barn så ska barnets bästa särskilt beaktas. I 5 kap. 

1-3 §§ SoL återfinns särskilda bestämmelser för insatser som gäller barn och unga. Här 

kan utläsas om socialtjänstens ansvar att arbeta för att barnets vård eller vistelse ska ske i 

nära samarbete med hemmet. I 6 kap. 1§ 3p. 3-4st SoL står att ” Socialnämnden ansvarar 

för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får 

god vård. Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med 

anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.”, vilket även benämns som 

anhörighetsprincipen (Fahlberg, 2009). Vid de fall där socialtjänstlagens frivilliga insatser 

inte är möjliga hänvisas till lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

(SFS 1990:52). LVU möjliggör en placering av barnet utan föräldrarnas samtycke. 

Omhändertagande utan samtycke kan dels ske på grund av brister i miljön 2§ LVU men 

även på grund av barnets eget beteende 3§ LVU. Vid insatser enligt LVU (samt SoL) 

betonas att insatser ska genomföras i samråd med den unge själv samt dennes 

vårdnadshavare även om insatser enligt LVU endast får ske i de fall då frivilliga insatser 

enligt SoL inte är möjliga. Vid insatser enligt LVU betonas att socialnämnden ska följa 

vården bland annat genom samtal med vårdnadshavarna (13a § LVU). Relationen mellan 

barnen och föräldrar samt andra närstående ska särskilt uppmärksammas av 

socialnämnden (14 § LVU).   

 

Aktuell statistik från socialstyrelsen visar att det under 2014 var 28700 barn och unga som 

av olika anledningar erhöll vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Insatser utanför hemmet kan utformas 

på flera sätt men den vanligaste formen är att barnet placeras i ett familjehem 

(Socialstyrelsen, 2015).  

 

Ur konventionen om barns rättigheter 

I FN:s konvention om barns rättigheter artikel 9 så står det skrivet att det ska säkerställas 

att ett barn inte skiljs från sina föräldrar om de inte sker i enlighet med lag och att då måste 

ett åtskiljande vara nödvändigt för barnets bästa, exempelvis vid övergrepp eller vanvård. 

Och att i de fall barn skiljs från sina föräldrar ska konventionsstaterna säkerställa att både 

barn och föräldrar ges möjlighet att känna sig delaktiga i det som händer och kunna lägga 

fram sina synpunkter. De ska även respektera barns rätt till sina föräldrar så att de kan ha 

kontakt och ett personligt förhållande till föräldrarna (Unicef, 2009). 
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BBIC – barns behov i centrum  

Utredningar och bedömningar inom den sociala barnavården i Sverige görs i enlighet med 

BBIC (Barns behov i centrum). BBIC är ett instrument för socialsekreterare vid 

utredningar av barnen och familjens situation och är framtaget för att höja kvaliteten inom 

den sociala barnavården. Det är ett sätt att standardisera utredningar inom den sociala 

barnavården då det förts en del kritik om utredningars tillförlitlighet och att de inte är 

evidensbaserade i den grad som kan anses vara önskvärt (Lundström, 2012). Bedömningar 

utifrån BBIC grundas i ett utvecklingsekologiskt perspektiv vilket innebär att barnets 

utveckling ses utifrån ett större sammanhang än enbart psykologiska och individuella 

faktorer (Andersson, 2012). Genom BBIC så ska barnets behov tydliggöras och 

synliggöras och beslut ska alltid fattas i enlighet med barnets bästa, men dess 

utvecklingsekologiska perspektiv belyser också förälderns och omgivningens betydelse 

för barnets utveckling. I BBIC:s femte grundprincip ”Göra barnet, familjen och nätverket 

delaktiga” poängteras helhetsperspektivet och det betonas att om föräldern känner sig 

delaktig i processen och upplever kontakten med socialtjänsten som meningsfull så kan 

detta också få gynnande konsekvenser och bidra till en förändring och utveckling för 

familjen (Socialstyrelsen, 2015).  

 

3. Tidigare forskning  

 
I detta kapitel kommer det att redogöras för tidigare forskning inom området. Vi kommer 

att presentera både nationell och internationell forskning samt redogöra för hur vi har gått 

tillväga för att söka efter den tidigare forskningen. Forskningen kommer att presenteras 

under teman en och en för att belysa dess olika egenheter och sedan kommer de att 

diskuteras och relateras till varandra. Kapitlet avslutas därför med ett resonemang kring 

kunskapsläget och dess implikationer för den aktuella studien.  

 

Tillvägagångssätt  
 

Studien tog sin början i en osystematisk sökning via sökmotor Google med sökorden 

”föräldrar till placerade barn” och ”familjehem” där vi fann en studie av Ingrid Höjer 

(2007) som behandlade ämnet föräldrar till familjehemsplacerade barn. Därefter 

påbörjades ett mer systematiskt arbete med att kartlägga den befintliga forskningen på 

området. Databaserna ProQuest, Primo och Google Scholar har använts i denna sökning 

där sökorden har varit ”foster care”, ”children”, ”parents”, ”social worker” och 

”participation”. Dessa sökningar ledde fram till relevanta artiklar vilka sedan har använts 

för att redogöra för kunskapsläget. De har även använts för att systematiskt gå vidare till 

ytterligare studier vi funnit i dessa artiklar och som vi bedömt varit relevanta för studien. 

De studier som presenteras nedan under avsnittet ”Presentation av tidigare forskning” är 

dels utifrån föräldrars erfarenheter av att ha sina barn placerade i familjehem samt att de 

belyser socialsekreterares uppfattningar om delaktighetsfrämjande arbete och 

handlingsutrymme.  

 



 

6 

 

Presentation av tidigare forskning 
 

Föräldrars erfarenheter av att ha sina barn placerade i familjehem  

Ingrid Höjer har gjort en studie 2007 med hjälp av fokusgruppsintervjuer där deltagarna 

var 13 föräldrar till barn som var placerade i familjehem. I studien så framkommer det att 

föräldrarna har olika uppfattningar om socialsekreterarens bemötande gentemot dem. 

Vissa upplever att de fått ett gott bemötande medans andra har andra uppfattningar som 

inte är fullt så positiva. De som inte upplever att de fått ett gott bemötande från 

socialsekreteraren menar att de inte fått ge uttryck för sina erfarenheter och att dessa inte 

har tillvaratagits. Höjer ställer sig frågande till vad det är som gör att föräldrarna inte 

känner sig lyssnade till (Höjer, 2007). I de fall som föräldrarna upplever ett gott 

bemötande och kontinuitet i kontakten med socialsekreteraren så visar det också att 

situationen är mer gynnande för både förälder och barn. Höjer (2007) menar att det bör 

vara förutsägbart för socialsekreteraren att det innebär en kris för föräldern att få sina barn 

placerade. Men utifrån föräldrarnas sida så upplever dem inte att de får någon förståelse 

för sina krisreaktioner, vilket föräldrarna kopplar ihop med de förutfattade meningar som 

finns om föräldrar som får sina barn placerade. Utöver att föräldrarna känner sig 

stigmatiserade så fann Höjer (2007) att föräldrarna upplevde att de ofta kommer i andra 

hand gentemot familjehemsföräldrarna och det placerade barnet samt att föräldrarna kan 

känna sig i underläge gentemot familjehemmet. Det underläge som föräldrarna kan känna 

gentemot familjehemsföräldrarna kan göra att det inte kommer till tals med det som de 

egentligen vill, något som kan göra att föräldrarna upplevs som passiva och oengagerade. 

Tvärtom så kan de föräldrar som hörs och står upp för sig upplevas som besvärliga. Höjer 

(2007) har då funnit att föräldrarna utvecklar strategier för att anpassa sig efter den 

motsägelsefulla situation där föräldrarna har förväntningar på sig att leva upp till, 

förväntningar av hur föräldrar till familjehemsplacerade barn bör bete sig. Slutligen så 

påpekar Höjer att resultaten av hennes studie visar att samarbete mellan socialtjänst och 

förälder är av stor betydelse för barnets bästa (Höjer, 2007).   

 

En studie gjord av Ingrid Claezon 2004 behandlar ämnet tvångsomhändertaganden av 

barn och unga. Studien är finansierad av allmänna barnhuset och syftar till att undersöka 

hur ungdomar, anhöriga och socialsekreterare beskriver de sociala interventioner som ett 

tvångsomhändertagande innebär (Claezon, 2004). I studien så är författaren ute efter 

faktorer som kan beskriva det fruktbara sociala arbetet samt vad det är som gör att 

ungdomarna tar sig ur samhällsvården. Som utgångspunkt anser Claezon att "den bästa 

praktiken bygger på principen om partnerskap mellan familjen och samhällets 

representanter." (Claezon, 2004 s. 9).  Med detta menar hon vidare att partnerskap kan 

beskrivas som delaktighet och jämställer det med begreppet empowerment som hon sedan 

använder sig av för att analysera de utsagor som görs i studien. Studien har genomförts 

med en kvalitativ ansats där intervjuer har varit den metod som använts för skapandet av 

materialet, intervjuer med åtta ungdomar, åtta anhöriga så som föräldrar, 

familjehemsföräldrar samt en mormor och åtta stycken socialsekreterare (Claezon, 2004). 

I studien så fann Claezon att de anhöriga känt sig delaktiga i processen när de upplever 

att socialsekreteraren har lyssnat till dem samt när socialsekreteraren varit tydlig med att 
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förmedla vad som gäller och vilka möjligheter som finns. För att föräldrarna och anhöriga 

skall känna sig delaktiga så betonar de också vikten av att socialsekreterarna ser 

föräldrarna, fosterföräldrarna och anhöriga som viktiga parter att samarbeta med. Av 

studien så framkommer det också att de anhöriga anser att det är viktigt med en 

förtroendefull relation mellan dem och socialsekreteraren (Claezon, 2004). 

 

Stephen A. Kapp och Jennifer Propp gjorde 2002 en studie i USA med åtta stycken 

fokusgrupper där deltagarna var föräldrar till barn som var placerade utanför det egna 

hemmet (Kapp & Propp, 2002). Resultaten av denna studie visar att föräldrarna upplevde 

att kommunikationen både inom organisationen och mellan professionella var bristfällig 

vilket i sin tur medförde att föräldrarna inte kunde erhålla den information som de själva 

önskade. Den bristfälliga kommunikationen gör att föräldrarna känner sig både frustrerade 

och hjälplösa vilket kan förstås utifrån Claezons studie (2004) där föräldrar och anhöriga 

betonar vikten av kommunikation och erkännande från socialsekreterarna. Föräldrarna i 

Kapp och Propps (2002) studie upplevde att det var svårt att komma i kontakt med 

myndigheten och när de väl gjorde det så var det inte säkert att de kunde få något svar på 

vad de önskade få svar på. De upplevde även att de professionella hade bristande respekt 

för dem som människor. Föräldrarna kände sig stigmatiserade av de professionella och 

detta stigma var svårt att komma ifrån, känslan av att vara en sämre förälder fanns alltid 

där. Bristen på respekt var även något som förstärkte en känsla av hjälplöshet och 

hopplöshet som i sin tur minskade föräldrarnas motivation till att fortsätta kämpa. Studien 

visar vidare att föräldrarna inte upplever sig vara involverade i beslut som gäller deras 

barn i den utsträckning som de själva önskar. Föräldrarna menar att det är av betydelse att 

de får lov att vara delaktiga i alla delar vad gäller deras barns liv. Det finns även en önskan 

från föräldrarnas sida att deras rättigheter ska kommuniceras på ett bättre sätt. De ville 

göra sina röster hörda men det fanns också en rädsla för att om de sa för mycket om vad 

de tyckte och tänkte så skulle det kunna slå tillbaka på dem genom att de inte fick se sina 

barn i den utsträckning som de ville (Kapp & Propp, 2002). Det mest framträdande som 

studien visade var att föräldrarna önskade att bli inkluderade, att de kan få veta vem som 

de kan vända sig till för att uttrycka sina känslor av olika slag, de ville få sina röster hörda. 

Denna studie visar att kommunikation och tillgänglighet från professionellas sida är av 

stor betydelse för att föräldrarna ska känna sig involverade i processen, att de ska känna 

sig respekterade för att på så vis få en känsla av sammanhang och förståelse för situationen 

(Kapp & Propp, 2002).        

En studie av Moldestad och Skilbred (2009) om föräldrars upplevelser av ett föräldraskap 

på avstånd bygger på intervjuer med 20 föräldrar till barn som är placerade i familjehem. 

Det som efterfrågas är hur föräldrarna ser på sitt föräldraskap och vilket stöd de vill ha 

från den norska socialtjänsten. I denna studie är det föräldrarnas subjektiva upplevelser 

som författarna är ute efter att belysa. Det som framträder i denna studie är på många sätt 

detsamma som framkommit i andra studier. Det författarna vill understryka är att ett mer 

systematiskt arbete med föräldrar till placerade barn behövs och att en viktig början vore 

att följa upp dessa familjer direkt efter ett omhändertagande. I studien förmedlas det en 

mer nyanserad bild av skuld och skam än vad som gjorts tidigare. Författarna reflekterar 



 

8 

 

kring om det kanske kan vara dagens nya familjekonstellationer som ger dessa föräldrar 

möjlighet att lättare hantera och leva med sin familjesituation (Moldestad & Skilbred, 

2009). Att uppnå ett fullt harmoniskt samarbete kanske inte är möjligt. Men att från 

socialtjänstens sida se dem som föräldrar så som föräldrarna själva önskade samt att de 

kunde sätta sig in i deras situation skulle kanske bidra till bättre samarbete och nöjdare 

föräldrar. Det skulle i förläningen komma barnen till nytta i familjehemmet enligt 

Moldestad och Skilbred (2009).  

Socialsekreterares erfarenheter av att arbeta med föräldrar till barn som är 

placerade i familjehem  

Att anhöriga anser att det är viktigt med en förtroendefull relation mellan dem och 

socialsekreteraren stämmer överens med den syn som socialsekreteraren ger i Claezons 

(2004) studie när det gäller vad som kan betraktas som ett fruktbart socialt 

arbete. Socialsekreterarna belyser vikten av en arbetsallians med föräldrar och anhöriga, 

och det beskrivs som en förutsättning för att interventionerna ska få goda utgångar. 

Claezon (2004) belyser också socialsekreterarens situation ur ett organisatoriskt 

perspektiv. I studien så framkommer det att socialsekreterarens förutsättningar för att 

kunna ge föräldrarna stöd och hjälp kan begränsas av organisationens regelsystem och de 

ekonomiska förutsättningarna som finns till socialsekreterarens förfogande. Hon 

beskriver att socialsekreteraren kan uppleva en maktlöshet då organisationen kan sätta 

stopp för socialsekreterarens ambitioner, vilket i sin tur kan påverka individens 

möjligheter till att få hjälp och stöd (Claezon, 2004).  

   

Ytterligare en studie som Skilbred och Moldestad gjort 2010 handlar om utmaningar 

mellan föräldrar och den handläggare som jobbar med barnskyddsfrågor. Studien utgår 

ifrån intervjuer med 20 föräldrar som har barn under 10 år placerade i familjehem. Samt 

en fokusgruppsintervju med sex handläggare. I studien framkommer det att handläggaren 

prioriterar barnet och det blir ett naturligt val att samarbeta med barnet och med 

familjehemmet för att de finns i barnets direkta närhet. Något som de biologiska 

föräldrarna i undersökningen trycker på är att handläggaren visar ett litet intresse för 

föräldrarna och att föräldrarna upplevde att de fick för lite information både från 

barnskyddet och familjehemmet. En av handläggarna beskriver hur hennes avdelning blev 

uttaget för att prova en ny modell som innebar att föräldrarna fick tilldelat sig en egen 

familjerådgivare, detta upplevdes som mycket positivt framför allt från föräldrarna. De 

framkommer dock i fokusgrupperna med handläggarna att informationen till föräldrarna 

är viktigt då de var eniga om att de var till stor del positivt för att få till en samverkan med 

föräldrarna runt barnet. Utifrån föräldrarnas perspektiv så blir de i studien tydligt att 

föräldrarna upplever att ingen lyssnar på dem vilket beskrivs av föräldrarna som att 

handläggarna skulle förminska deras kunskaper om sina barn bara för att de tagit droger.  

Betydelsen av kontinuitet togs upp och någon förälder beskrev att de haft 13-14 

handläggare under en period vilket inte upplevdes som positivt av föräldern. Det som även 

framkommer i denna studie är att handläggarna betonar att deras arbetssituation innebär 

tidsbrist och det begränsade deras möjlighet att prioritera samarbetet med föräldrarna. 

Organisationen ger dem inte förutsättningar att prioritera arbetet med föräldrarna. Men 
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det är inte bara organisationen som påverkar, handläggarens egna känslor kan enligt 

författarna ha betydelse för relationen mellan handläggaren och föräldrarna då det kan 

vara svårt för handläggaren att empatisera med föräldrarna i situationer där föräldrarna 

har utsatt sina barn för faror, vilket handläggarna kan påverkas av i samarbetet med 

föräldrarna (Skilbred & Moldestad, 2010).  

Erfarenheter av föräldrar till barn som växer upp i familjehem, med ett perspektiv från 

deras socialarbetare om dess implikationer i praktiken (vår översättning) är ett samarbete 

mellan olika länder av Gillian Schofield, Bente Moldestad, Ingrid Höjer, Emma Ward, 

Dag Skilbred, Julie Young och Toril Havik. Artikeln bygger på tre kvalitativa studier 

utförda i Sverige, Norge och England skapade genom intervjuer med föräldrar och 

fokusgrupper med både föräldrar och socialarbetare. Tre teman som framkommit från 

föräldrarna var att de vill känna sig respekterade, få information om sina barn samt vara 

så delaktiga som möjligt i sina barns liv. Artikeln tar bland annat tar upp hur föräldrar vill 

bli bemötta från socialtjänsten både vad gäller att bemötas med empati samt att få 

information om barnen. Men den tar även upp socialarbetarens dilemma och de 

svårigheterna att balansera mellan behoven hos både barn och föräldrar.  Det som 

socialarbetaren upplevde som viktigt stämmer överens med vad föräldrarna tycker är 

viktigt. Här framkommer att kontinuitet är något som både socialarbetare och föräldrar 

prioriterade högt, men vilken är svår att uppnå då placeringar spänner över lång tid samt 

att socialsekreterare byter jobb eller att ärendet byter arbetslag. Det som även framkom 

var att kontinuiteten gör en relation baserad på ärlighet, öppenhet och förtroendefullhet 

från båda håll möjlig vilket beskrivs som nyckeln till ett samarbete med föräldrar enligt 

ett av de arbetslag som deltog i studien. Tillslut skriver författarna att, oavsett om länderna 

skiljer sig lite åt i organisation och lag då de nordiska länderna betonar relationen mellan 

föräldrar och barn mer än England, så behöver föräldrarna stöd. Dock är det en balansgång 

mellan att skydda barnet och att ge föräldern möjlighet att finnas i sitt barns liv, då detta 

är något som kan påverka barnet ända upp i vuxen ålder (Schofield m.fl., 2011).   

När föräldrar och socialsekreterare möts 

Tor Slettebø (2013) har i sitt aktionsforskningsprojekt undersökt brukarmedverkan ur ett 

empowermentperspektiv bland föräldrar som har sina barn placerade i familjehem. 

Studien har genomförts med åtta fokusgrupper där socialsekreterare, föräldrar och 

fosterföräldrar har fått samlas och diskutera tillsammans samt tio stycken djupintervjuer 

med fem pappor och fem mammor. Han fann att ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter 

gynnade deltagarna. Föräldrarna fick dela sina erfarenheter med andra i liknande 

situationer, de kunde framföra sina synpunkter direkt till socialsekreterare och 

fosterföräldrar. För socialsekreterarens del innebar detta att synen på föräldrarna 

förändrades, de upptäckte resurser hos föräldrarna som de inte gjort tidigare under 

utredningarna. Genom att socialsekreterare kommunicerade vidare den kunskap som de 

erhållit i projektet till sina kollegor så kunde det också leda till att praktiken utvecklades 

som ett led i att föräldrarna fått göra sina röster hörda (Slettebø, 2013). Denna studie är 

ett exempel på ett delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar som har sina barn placerade 

i familjehem. Något som fick ett positivt gensvar av socialsekreterare som i sin tur kunde 
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se föräldrarna med andra ögon och upptäcka styrkor hos föräldrarna som inte framträdde 

under utredningen av deras föräldraförmågor (Slettebø, 2013). Som ett led i detta är det 

därför betydelsefullt att undersöka vilken betydelse socialsekreterare tillskriver ett 

delaktighetsfrämjande arbete, vilket vi ämnar göra i denna studie. 

 

Betydelsen av kontinuitet i kontakten mellan föräldrar och barn för barnets bästa 

Hur familjehemsplacerade barns mentala hälsa påverkas av att ha kontakt med sina 

föräldrar är något som Lenore M. Mcwey, Alan Acock och Breanne Porter har undersökt. 

I en artikel publicerad 2010 har de analyserat tidigare insamlat material från barn som 

varit placerade i familjehem i USA. De fann att barn som hade kontakt med föräldrarna 

kontinuerligt var de barn som klarade av sin situation bäst, de hade rapporterat ett högre 

välbefinnande. De barn som hade en bristfällig kontakt där barn och föräldrar träffas utan 

att ha någon kontinuitet i kontakten visade en högre benägenhet att drabbas av depression 

(Mcwey, Acock & Porter, 2010). Detta indikerar på att det bör finnas en systematik i 

socialsekreterarens delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till barn som är placerade 

i familjehem. För barnets bästa så bör förälderns kontakt och delaktighet i barnets 

liv utformas kontinuerligt, något som också har poängterats i Moldestad och Skilbred 

(2009).  

 

Tidigare forsknings implikationer för vår studie 
 

Ovanstående studier belyser till stor del det faktum att ett samarbete mellan socialtjänst 

och föräldrar är en grundläggande förutsättning för att föräldern ska känna sig delaktig i 

sitt barns liv, men också att en regelbunden kontakt mellan förälder och barn gynnar 

barnet. Vad gäller ett samarbete mellan föräldrar och socialsekreterare så framkommer 

det i Skilbred och Moldestads (2010) studie att socialsekreterarna själva uppfattar att deras 

arbetssituation ger dem begränsade möjligheter att prioritera samarbetet med föräldrar. 

Detta är något som också återfinns i Claezon (2004) som belyser att organisationen kan 

påverka socialsekreterarens förutsättningar för att arbeta för förälderns delaktighet då 

ekonomi och ramar kan styra. Samtidigt så visar resultaten i Claezons (2004) studie att 

samarbetet mellan socialsekreterare och föräldrar är av betydelse för att föräldrarna ska 

känna sig delaktiga i processen.  

 

I Höjers (2007) studie så menar föräldrarna att deras kunskaper om deras egna barn inte 

lyfts fram och tas tillvara på, något som Höjer ställer sig frågande till varför det är på detta 

sätt. Kanske hör det samman med vad Moldestad och Skilbred (2009) har funnit att 

föräldrarna inte upplever sig känna sig som föräldrar, genom att socialtjänsten tar tillvara 

på föräldrarnas kunskaper så kan de få föräldrarna att känna sig som erkända föräldrar. 

Slettebø (2013) fann dock i sin studie att när socialsekreterare och föräldrar samlas i grupp 

och byter erfarenheter med varandra så upptäckte socialsekreterarna resurser hos 

föräldrarna som de inte uppmärksammat tidigare.  

 

Kontinuitet har visat sig ha betydelse vid familjehemsplaceringar. Dels handlar det om att 

det är för barnets bästa då kontinuitet i kontakt med föräldrar främjar barnets psykiska 
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hälsa (Mcwey, Acock & Porter, 2010), men kontinuiteten betonas också från föräldrarnas 

håll som betydelsefull men då för att skapa en relation mellan socialsekreterare och 

förälder. Denna relation beskrivs som en förutsättning för ett samarbete mellan 

socialsekreterare och föräldrar (Schofield m.fl., 2011). Även Höjer (2007) poängterar 

kontinuitetens betydelse för både förälderns och barnets upplevelse av sin situation. Att 

få information om vad som händer i sina barns liv har visat sig vara en viktig faktor för 

att föräldrarna ska känna sig delaktiga i sina barns liv. Kapp och Propp (2002) har visat 

att bristen på kommunikation och tillgänglighet är något som gör det svårare för föräldern 

att hantera sin situation.  

 

Ett samarbete mellan socialsekreterare och föräldrar kan efter forskningsgenomgången 

ses som en förutsättning för föräldrars delaktighet. Därför kan det anses vara betydelsefullt 

att studera socialsekreterares uppfattningar om ett delaktighetsfrämjande arbete. I tidigare 

forskning så har empowerment, organisatoriska perspektiv, perspektiv på föräldraskap 

samt brukarmedverkan använts. Denna studie kommer dels bygga vidare på 

empowerment och det organisatoriska perspektivet. Empowerment kommer att gestaltas 

genom socialsekretarens sätt att skapa möjligheter till förälderns delaktighet. Det 

organisatoriska perspektivet kommer att belysas med hjälp av begreppet 

handlingsutrymme. Dessa två begrepp kommer att sättas i ett sammanhang genom 

studiens övergripande perspektiv symbolisk interaktionism, som avser belysa att om 

föräldrar och socialsekreterare definierar situationen lika eller olika så påverkar det 

utgången av ett delaktighetsfrämjande arbete. Ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

tillsammans med begreppen empowerment och handlingsutrymme avser belysa vår 

uppfattning av ett socialpedagogiskt arbete (se vårt resonemang i kap. 4).       

 

Vad som framkommer av tidigare forskning är att flertalet studier har använt sig av 

fokusgrupper som metod. Att använda sig av fokusgrupper skulle kunna lämpa sig väl då 

studien syftar till att få fram olika uppfattningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Däremot så 

finns risker med denna metod då gruppdynamiken kan medföra att deltagarna kommer 

fram till konsensus och därmed kan det hända att enskilda uppfattningar inte kommer fram 

på det sätt som vid en enskild intervju (Bryman, 2011). Därav bygger denna studie på 

enskilda intervjuer med socialsekreterare.  

 

4. Teori  

 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska ram som ligger till grund för vår studie. Studien 

har ett övergripande symboliskt interaktionistiskt perspektiv som vi sedan har kompletterat 

med de, för den här studien, centrala begreppen empowerment och handlingsutrymme. Det 

är denna teoretiska ram som kommer att prägla analysen av det material som skapats 

genom studien. 
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Symbolisk interaktionism som teoretiskt perspektiv 
 

”If men define situations as real, they are real in their consequences” 
- Thomas & Thomas (refererad till i Trost & Levin, 2010 s. 14) 

Det övergripande teoretiska perspektivet för studien är symbolisk interaktionism. 

Symbolisk interaktionism utgår ifrån att människan är social och handlar utifrån hur vi 

interagerar med varandra i olika situationer (Trost & Levin, 2010). Det innebär att 

människan bör förstås utifrån sitt sammanhang och att våra tolkningar av en situation är 

beroende av vår definition av situationen. Utifrån Trost och Levins (2010) skildring av 

symbolisk interaktionism så lyfter de, enligt dem själva, de viktigaste hörnstenarna inom 

perspektivet. Dessa är ”definitionen av situationen”, att all ”interaktion är social”, att vi 

”interagerar med hjälp av symboler”, att ”människan är aktiv” samt att vi befinner oss i 

”nuet” (Trost & Levin, 2010 s. 13-14). Att all interaktion är social innebär att oavsett om 

vi kommunicerar verbalt eller icke-verbalt, med andra eller med oss själva så förmedlar 

vi ett budskap. När det är frågan om att interagera med en annan människa så styrs inte 

enbart kommunikationen av det som du vill förmedla till den andre, det är också av 

betydelse hur den andre tolkar det du kommunicerar. Vi tolkar olika utifrån våra egna 

tidigare erfarenheter, vi gör tolkningar utifrån hur vi definierar situationen. Som det 

inledande citatet ovan antyder så spelar en människas definition av sin situation en stor 

roll för uppfattningen av situationen. Med det menas att konsekvenserna av en människas 

handlingar måste förstås utifrån hennes sätt att erfara situationen, situationen utgörs inte 

enbart utav de personer man möter och interagerar med utan av hela den situation personen 

befinner sig i (Trost & Levin, 2010). De två hörnstenarna som är kombinerade här kan 

också förstås utifrån Meads triadiska interaktionssystem (Mead, 1976; Trost & Levin, 

2010 s. 118), vilket innebär att A kommunicerar med B utifrån sin definition av 

situationen, B svarar sedan an på A utifrån sin definition och varseblivning av situationen, 

A tolkar sedan B:s respons återigen utifrån A:s definition av situationen. Med andra ord 

så har vår definition av vår situation stor betydelse för hur vi interagerar, tänker och 

handlar (Mead, 1976; Trost & Levin, 2010). Att utgå från Meads triadiska 

interaktionssystem kan belysa dels hur socialsekreteraren kan påverka utgången beroende 

på hur interaktionsprocessen fortlöper men det påverkas också av hur socialsekreteraren 

definierar situationen. Exempelvis huruvida socialsekreteraren möter någon som söker 

hjälp och erbjuder stöd eller om socialsekreteraren istället varseblir den hjälpsökande som 

hjälplös så som det beskrivs i Trost & Levin (2010), vilket i förlängningen också kan 

påverka klientens bild av sig själv och, i fallet med vår studie, skulle kunna komma att se 

sig själv som hjälplös i sin föräldraroll.    

 

Ovanstående resonemang beskriver varför symbolisk interaktionism är ett fruktbart 

perspektiv för denna studie. Hur socialsekreterarna definierar situationen, det vill säga att 

hur socialsekreteraren uppfattar ett delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till barn 

som är placerade i familjehem, får betydelse för vad som sker i praktiken. Då denna studie 

fokuserar på socialsekreterares uppfattningar och inte föräldrars så kan inga uttalanden 

göras om föräldrarnas uppfattningar vad gäller ett delaktighetsfrämjande arbete. Men med 

utgångspunkt i vad som framkommit i tidigare forskning om föräldrars upplevelser så kan 
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det användas som ett sätt att tolka och förstå hur föräldrarna upplever samt definierar 

situationen av att ha sina barn placerade i familjehem. Föräldrarnas upplevelser är inte vad 

som studeras i denna studie men för att förstå vad socialsekreterarnas definitioner av 

situationen kan få för konsekvenser i praktiken så är det betydelsefullt att även använda 

sig av föräldrarnas tidigare upplevelser av att ha sina barn placerade i familjehem.  

 

Centrala begrepp  
 

Empowerment  
 

Empowerment är ett mångtydigt begrepp som kommit att få olika betydelser utifrån olika 

positioner. Askheim (2007) poängterar dock att oberoende av dess definition så delar de 

olika inriktningarna en gemensam grundsyn på människan. Om rätt förutsättningar ges så 

vet människan vad som är bäst för henne, hon är därmed ett aktivt och handlande subjekt 

som handlar i linje med sitt eget bästa. Empowerment anses därför ha en, i grunden, positiv 

människosyn. Och Askheim (2007) menar att något annat vore otänkbart då begreppet 

skulle säga emot sig självt.  

 

För att förstå betydelsen av empowerment kan vi bryta ner ordet till termen power som 

kan betyda makt, styrka eller kraft (Askheim, 2007). Empowerment syftar då till att belysa 

hur personer som befinner sig i en underlägsen position på något sätt kan erhålla styrka 

och kraft för att komma ur denna underlägsna position, det handlar på så vis om att få 

makt över sitt eget liv. Det handlar om mobilisering av resurser för att den enskilde på så 

vis ska få ett större inflytande över sitt eget liv. Men som den grundläggande synen på 

människan antyder så måste rätt förutsättningar för detta skapas (Askheim, 2007). Vilket 

ger en hint om hur empowerment kommer att användas i denna studie, nämligen som 

vägledande vid analysen av hur socialsekreterares uppfattningar om 

delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till barn som är placerade i familjehem kan 

förstås utifrån socialsekreterarens sätt att skapa förutsättningar för detta.  

 

Alireza Moula (2009) diskuterar empowermentorienterat socialt arbete som ”en specifik 

förändringsprocess” (s. 19). Med det menas att det bygger på en tro på att människan har 

en förmåga att förändras och också därmed gynna sin egen situation. I denna process blir 

socialarbetarens roll att vara ett stöd för individen i sin förändring (ibid., 2009). Vidare så 

menas att ett empowermentorienterat arbete syftar till att den hjälp och stöd som individen 

kan behöva för att själv kunna komma till en förändring erbjuds. Vilket också kan förstås 

utifrån att empowerment ibland får den svenska översättningen ”hjälp till självhjälp” 

(Moula, 2009).   

    

Empowerment kan användas teoretiskt för att belysa och ge förklaringar åt relationer 

mellan makt och maktlöshet. Adams (2008) definierar empowerment som människans 

kapacitet att ta kontroll över sin situation, att kunna handla på så vis att det sker i enlighet 

med individens personliga mål. Empowerment handlar om en process där människan 

erövrar kontrollen över sitt liv och tillskansar sig resurser som kan hjälpa individen att 
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förbättra sin situation (Adams, 2008). Utifrån ovan resonemang om socialsekreterarens 

roll i individens empowermentprocess så kan empowerment, i sin enkla mening, ses 

utifrån att socialsekreteraren delar med sig av den makt som denne besitter. Men makt är 

ett mångfacetterat begrepp som inte så lätt enbart låter sig överföras från en part till en 

annan. I socialsekreterarens fall så påverkas den av lagstiftning och organisation (Adams, 

2008; se även vår diskussion om socialsekreterarens handlingsutrymme). 

Socialsekreterarens delaktighetsfrämjande arbete i syfte att skapa möjligheter till, i detta 

fall, förälderns delaktighet måste därför ses utifrån ett större perspektiv. Adams (2008) 

diskuterar också det spänningsfält som finns i ett empowermentorienterat arbete med 

föräldrar och barn, nämligen att stödjandet av den ena partens vilja kan ske på bekostnad 

av den andras. Vilket indikerar i att det självklart kan finnas fall då det inte är möjligt för 

socialsekreteraren att arbeta för förälderns intresse av delaktighet i sitt barns liv.  

 

Att begreppet empowerment används i vår studie är för att vi ser socialsekreteraren som 

källan till att skapa möjligheter för föräldern att vara delaktig i sitt placerade barns liv. 

Socialsekreteraren blir i detta perspektiv en möjliggörare som kan hjälpa föräldern att 

upptäcka sina egna styrkor i syfte att själv använda dessa för att kunna vara mer delaktig 

i sitt barns liv. Begreppet empowerment kommer sedan att användas i analysen. Det 

kommer att prägla våra tolkningar av socialsekreterarnas utsagor.  

 

Handlingsutrymme  

  

Att arbeta med familjeinriktat socialt arbete kan beskrivas så som Lipsky (1980) gör. Han 

kallar det gräsrotsbyråkrat och det innebär i detta fall att socialsekreteraren möter familjen 

utifrån den organisation som socialsekreteraren företräder. För att förtydliga det så innebär 

det att parterna möts som människa till människa, men samtidigt så är det inte ett jämlikt 

möte. Socialsekreteraren sitter på makt och kunskap, en kunskap som kan användas till 

att utvidga sitt handlingsutrymme men handlingsutrymmet styrs även av organisationens 

ramar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det är en utmaning mellan att möta 

människor och sätta sig in i deras livssituation för att kunna finna lösningar, och att 

samtidigt göra det utifrån organisationens ramar och regelverk som socialsekreterarna 

arbetar i. Det är en utmaning men det är något som socialsekreteraren måste förhålla sig 

till (Lipsky, 1980).   

 

För att förtydliga begreppet handlingsutrymme så kan det innebära begränsningar utifrån 

organisationens regler och ramar men kan även ses som en möjlighet att göra val och ge 

utrymme för tolkning i situationen av den socialsekreterare som arbetar med exempelvis 

en familj (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  

 

Ponnert (2007) väljer att skilja på handlingsutrymme och handlingsfrihet, då 

handlingsutrymmet står för de formella förutsättningarna och ses utifrån henne som en 

större enhet. Handlingsfriheten beskrivs som det verkliga utrymmet som kan användas 

efter att all form av motmakt har vägts in såväl från organisation, omvärld och klient. De 

påtryckningar som kan utgöras av organisationen, som är det denna studie belyser, kan 



 

15 

 

röra sig om resurser såsom ekonomiska ramar (Ponnert & Rasmusson, 2015).  

 

Som tidigare nämnts så ser vi socialsekreteraren som källan till att kunna skapa 

möjligheter för förälderns delaktighet. Genom detta synsätt hamnar mycket av ansvaret 

på socialsekreteraren och det är här som begreppet handlingsutrymme kommer in i studien 

då socialsekreteraren också måste förhålla sig till de ramar som organisation och 

lagstiftning sätter. Vi ser att handlingsutrymme som begrepp kan hjälpa oss att förstå 

socialsekreterarens beslut och handlingar utifrån ett större perspektiv än enbart vad som 

händer mellan socialsekreteraren och klienten.  

 

Resonemang kring användandet av studiens teoretiska ram 
 

Symbolisk interaktionism kommer att vara det övergripande perspektivet för att belysa 

interaktionens betydelse i möten mellan socialsekreterare och föräldrar och vad den 

betydelsen innebär i praktiken. Symbolisk interaktionism kan upplevas som ett stort och 

brett perspektiv därför har vi valt att enbart fokusera på några väl valda delar av 

perspektivet, definitionen av situationen, den sociala interaktionen samt Meads triadiska 

interaktionssystem. Utifrån det perspektivet har sedan empowerment lagts till som ett 

begrepp för att vara till hjälp i att förstå vårt empiriska material utifrån socialsekreterares 

uppfattningar om att arbeta delaktighetsfrämjande samt begreppet handlingsutrymme för 

att vara till hjälp i att förstå socialsekreterarens roll som representant för en organisation 

och hur handlingsutrymmet kan skapa möjligheter eller upplevas som en begränsning. Vi 

ser ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv tillsammans med begreppen empowerment 

och handlingsutrymme som ett uttryck för att synliggöra vår uppfattning av ett 

socialpedagogiskt arbete. Ett socialpedagogiskt arbete står för att skapa möjligheter till att 

stödja individer att utveckla sina egna resurser (Cederlund & Berglund, 2014). Ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv belyser kommunikationen och interaktionen, 

empowerment används som ett sätt att synliggöra skapandet av möjligheter och 

handlingsutrymme sätter en realistisk prägel på det möjliggörande arbetet genom att 

belysa organisatoriska faktorer som i praktiken kan verka begränsande, förstärkande eller 

främjande.     

 

5. Metod  
 

I detta kapitel presenteras genomförandet av studien. Här beskrivs val av ansats, 

urvalsprocessen, genomförande av intervjuerna, hur vi har bearbetat och analyserat vårt 

material, etiska reflektioner och en diskussion kommer att föras kring vår förförståelse 

och hur den har kunnat påverka studien. Vidare kommer studiens kvalitet att diskuteras 

utifrån begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

Kvalitativ metod  
 

Utifrån syfte och frågeställningar så föll det sig naturligt att studien skulle ha en kvalitativ 

ansats, då det är socialsekreterarens uppfattningar om och erfarenheter av ett 
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delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn vi ämnar 

beskriva och analysera. För att skapa vårt material har vi valt att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer inspirerade av Kvale och Brinkmann (2014).  

 

Vi hade kunnat välja en kvantitativ ansats genom att utföra studien med hjälp av 

enkätundersökningar. Vad som hade varit positivt med det är att alla socialsekreterare 

hade fått exakt samma frågor att svara på, men vi hade då gått miste om den flexibilitet 

som en kvalitativ ansats innebär, nämligen utrymmet för socialsekreteraren att uttrycka 

sig mer fritt utifrån sina uppfattningar om ett delaktighetsfrämjande arbete som också är 

syftet med studien (Bryman, 1997). Av tidigare forskning så har vi sett att det är vanligt 

förkommande att använda sig av fokusgrupper vid den här typen av studier. Att använda 

sig av fokusgrupper kan underlätta för deltagarna då studien behandlar ett känsligt ämne 

(Kvale & Brinkmann, 2014), vilket mycket av den tidigare forskning som vi har använt 

oss av gör. Målet med fokusgrupper är att få en detaljrikedom i svaren bland deltagarna 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Men en kritik som ibland förs fram när det gäller studier 

baserade på fokusgrupper är att gruppdynamiken kan göra att konsensus uppstår bland 

socialsekreterarna (Bryman, 2011). För att inte riskera att uppfattningar istället blir till 

uppfattningen så har vi valt att genomföra enskilda intervjuer med socialsekreterare. 

 

Urval  
 

Vi har gjort ett målinriktat urval då vi kontaktat de informanter som vi anser vara lämpliga 

utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Vi har kontaktat enhetschefer 

i sex stycken kommuner. Kommunerna valdes ut med hänsyn till tidsramen för studien 

och därför kontaktades kommuner inom ett rimligt avstånd. Vid kontakten med 

enhetscheferna bad vi dem om att få komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar 

med föräldrar till familjehemsplacerade barn. Detta då vårt syfte var att beskriva och 

analysera socialsekreterares uppfattningar om delaktighetsfrämjande arbete samt hur 

deras handlingsutrymme påverkar detta arbete. Kontakten med enhetscheferna togs via 

mejl, och vid ett tillfälle via telefon. I mejlet bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1) 

om vår studie som vi önskade att enhetscheferna skulle sända vidare. Utav de sex 

kommuner vi kontaktat har vi fått svar från fyra stycken kommuner där enhetscheferna 

vidarebefordrat vår förfrågan till berörda socialsekreterare. På så sätt är vårt urval 

slumpmässigt genom att enhetscheferna vidarebefordrat till alla socialsekreterare som 

arbetar med dessa arbetsuppgifter istället för att själva välja ut vilka de tror skulle kunna 

svara bäst på vår studie. En fara med detta sätt att gå tillväga kan vara att enhetscheferna 

väljer ut några som de anser är bäst lämpade för att delta i vår studie, men i svaren har vi 

fått veta att de skickat ut till alla berörda. Av dessa sex kommuner fick vi svar från fem 

stycken socialsekreterare som ville delta i vår studie, varav en sedan avböjde. Tillslut hade 

vi fyra stycken intresserade informanter som representerade tre stycken kommuner. Vi 

hade gärna sett att vi fått fler svar men vi anser ändå att det är tillräckligt för vår studie 

och det lämnar oss mer utrymme till att analysera intervjuerna för att analyserna ska bli 

mer genomarbetade, vilket också Kvale och Brinkmann (2014) anger som en fördel med 

att ha en mindre skara informanter.   
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Genomförande  
 

När informanterna visat sitt intresse av att delta så har de till stor del kunnat besluta om 

tid och plats för intervjuerna själva. Samtliga intervjuer har ägt rum på socialsekreterarnas 

arbetsplatser, intervjuerna har tagit mellan 26 minuter och 50 minuter. Varje intervju har 

spelats in och detta har godkänts av våra informanter. Vi valde att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer och upprättade därför en intervjuguide (se bilaga 2) som var 

tänkt att vara vägledande genom intervjusituationerna. Intervjuguiden är utformad efter 

de två teman som är centrala i studien, delaktighetsfrämjande arbete och 

handlingsutrymme och dessa teman innehåller i sin tur huvudfrågor och följdfrågor. 

Intervjuguiden innehåller också några inledande frågor om informantens ålder, utbildning 

och erfarenhet av familjehemsplaceringar vilket kan vara något vi kan tänkas behöva 

förhålla oss till under analysen av intervjuerna. Anledningen till att vi valt att göra en 

intervjuguide var för att säkerställa att intervjufrågorna behandlade studiens syfte och 

frågeställningar. Men vi har också valt att göra halvstrukturerade intervjuer med hjälp av 

en intervjuguide för att det ska finnas utrymme för det individuella i varje intervjusituation 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 
Förförståelse  
 

I studien finns även en förförståelse som inte går att bortse ifrån och som vi vill vara 

tydliga med. Efter att ett resonemang har förts om vår förförståelse så har vi skapat en 

medvetenhet hos oss kring vår förförståelse. Vi har därför under arbetets gång varit 

medvetna om den men samtidigt så tror vi inte att det går att bortse ifrån att den kan 

påverka tolkningen i vårt material. Denna medvetenhet kan hjälpa oss att kunna vara 

öppna för att ta in nya perspektiv och sätt att förstå det fenomenet vi undersöker för att 

inte fastna i vissa tankar och mönster som kan komma med förförståelsen. Den erfarenhet 

vi har i ämnet består av att vi på olika sätt kommit i kontakt med familjer som haft sina 

barn placerade i familjehem. En av oss har även mött både föräldrar och socialsekreterare 

i och med arbete som familjehem.  

 

Bearbetning och analys  
 

Fyra stycken enskilda intervjuer med socialsekreterare som arbetar med 

familjehemsplaceringar har genomförts. Varje intervju har sedan transkriberats och 

socialsekreterarnas utsagor har därmed återgivits ordagrant i skriftlig form. Utskrifterna 

av intervjuerna har i sin tur använts för att kunna identifiera framträdande teman i 

utskrifterna och för detta har en tematisk analysmodell utifrån Braun och Clarke (2006) 

använts. Efter transkriberingen av intervjuerna har vi bekantat oss med materialet genom 

att läsa igenom utskrifterna ett flertal gånger. Vi har då kunnat koda utskrifterna för att 

sedan sortera och placera in koderna i de teman som vi fann relevanta för studien. Trots 

att denna metod kan kännas fri och är flexibel så krävs det att vi som författare behandlar 

vårt material med omsorg (Braun och Clark, 2006). När temana inte längre överlappar 
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varandra och innehållet i dem skiljer sig från varandra kan man säga att bearbetningen har 

uppnått en mättnad och i detta stadie uppkommer inga nya teman längre.  

 

Vi började med att koda utskrifterna på var sitt håll för att sedan jämföra koderna med 

varandras, tillsammans hade vi då 36 stycken koder. Efter ytterligare bearbetning då vi 

flera gånger återvänt till vårt material har vi sett att vissa koder inte längre var relevanta 

och de har då plockats bort, samt att vissa koder har överlappat varandra och därför har 

de slagits samman. Därefter återstod 14 stycken koder vilka sedan kategoriserades och 

slutligen resulterade i de tre teman som vi fann representerade empirin samt svarar på 

studiens syfte och frågeställning. Dessa tre teman är Socialsekreterare som möjliggörare, 

Socialsekreterares syn på relationen mellan föräldrar och barn samt Socialsekreterares 

handlingsutrymme.  

 

Ett exempel på hur bearbetningen av materialet har gått till illustreras nedan:  

 

Informant: ”…kanske inte kan vara i (verksamhet) när det är öppet, men att man kan åka 

dit på en helg och titta hur det ser ut där…”  

 

Här kan vi se hur kanske inte kan och men att man kan har identifierats och kodats som 

stöd, detta för att informanten ger uttryck för att identifiera hinder hos klienten men att 

ändå finna vägar att arbeta utifrån. Detta kategoriserades som Socialsekreterarens 

lyhördhet och sorterades sedan in under temat Socialsekreterare som möjliggörare.   

 

Anledningen till att vi valt att använda oss av en tematisk analysmodell var för att vi ansåg 

att den var lämplig för studiens syfte. Den flexibilitet som Braun och Clarke (2006) menar 

att den tematiska analysmodellen har, gav oss ett utrymme till att plocka ut de utsagor som 

vi fann relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Vårt syfte kunde därför delvis 

vara styrande genom analysen av vårt skapade material eftersom en tematisk analysmodell 

inte är bunden till någon speciell teori eller perspektiv (Braun & Clarke, 2006).   

 

Vid bearbetning och analys av vårt material har vi haft en abduktiv ansats. Under 

processen då teman identifierats så har bearbetningen växelvis präglats av empirin, det 

vill säga induktivt, och av studiens teoretiska ram samt tidigare forskning, det vill säga 

deduktivt (Lindgren, 2014). Det deduktiva i analysen kan gestaltas genom exempelvis 

”definitionen av situationen” (som beskrevs tidigare under teorikapitlet), då det ingår i 

teoriramen och uppfattningen är sådan att socialsekreterarens definition av ett 

delaktighetsfrämjande arbete får konsekvenser i det praktiska arbetet. Alltså har vissa 

utsagor kodats och tematiserats i enlighet med vad som uppfattas vara en definition av en 

situation och vad det kan innebära för ett delaktighetsfrämjande arbete. Men samtidigt så 

har det funnits en öppenhet för nya erfarenheter varpå det induktiva gestaltas, att inte gå 

miste om något betydelsefullt i socialsekreterarens uppfattningar just för att det inte är 

något som uttrycks av studiens teoretiska ram. Dessa exempel på hur tematiseringen har 

gått till illustrerar studiens abduktiva ansats.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   
 

Validitet 

För att säkerställa validiteten så har vi som författare under hela skrivprocessen gått 

tillbaka till studiens syfte. I vårt fall för att verkligen kontrollera att det är 

socialsekreterarnas uppfattningar vi fångar så som Thurén (2007) beskriver det, just att 

kontrollera att vi undersöker de vi ämnat undersöka. Vi har som författare i vår studie varit 

noga med att under hela processen föra ett resonemang kring tillvägagångssättet. Det vill 

säga att planering av studie, val av ansats och metod, upprättande av intervjuguide och 

genomförande av intervjuer, hur vi har transkriberat, hur vi har bekantat oss med 

materialet samt hur vi identifierat våra teman alltid har varit i relation till studiens syfte 

och frågeställningar (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

Reliabilitet 

När det gäller reliabiliteten så är vår intervjuguide till hjälp, detta för att våra informanter 

då får samma frågor att svara på vid de olika intervjutillfällena. Men kvalitativ forskning 

beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som ett hantverk, vilket betyder att det resultat 

vi får är en produkt av något som skapas i interaktion mellan oss som intervjuare och våra 

informanter. Detta medför att det är svårt att säga att vår studie skulle komma fram till 

samma resultat vid en annan tidpunkt, med andra informanter och andra forskare. 

Inspelning av intervjuerna har varit ett sätt att stärka studiens tillförlitlighet, detta för att 

vi hela tiden kan gå tillbaka till inspelningarna, lyssna och försäkra oss om att det är 

informanternas ord och inte vår minnesbild och tolkning av vad som sades under 

intervjuerna. Ett annat sätt att göra studien mer tillförlitlig har varit att materialet har 

kodats var för sig innan vi sedan började bearbeta det tillsammans.  

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet kan delas in i den naturalistiska, den statistiska samt den analytiska 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Den Naturalistiska generaliseringen utvecklas ur en tyst 

kunskap och vilar på personlig erfarenhet för att skapa förväntningar. Den Statistiska 

generaliseringen innebär att man kan dra statistiska slutsatser utifrån ett slumpmässigt 

urval ur populationen och applicera på en större enhet, och den analytiska 

generaliseringen innebär att man efter en välöverlagd bedömning kan se om resultatet 

skulle kunna vägleda i en annan situation. Utifrån de tre ovanstående så är det endast den 

analytiska generaliseringsbarheten som denna studie kommer att förhålla sig till, då det 

inte handlar om att generalisera resultat av intervjuer utan om att den kunskap som 

framkommer utifrån intervjuerna kan användas i en annan situation (Kvale & Brinkmann, 

2014)    

 

Etiska överväganden  
 

I genomförandet av studien har vi varit noggranna med att se till att informanterna är väl 

medvetna om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt, att vi kommer att behandla 

uppgifterna som framkommer varsamt både vad gäller deltagarnas anonymitet och vem 
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som har rätt att ta del av materialet under processens gång. Detta är en förenklad 

beskrivning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka syftar till att skydda 

de som deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Detta är något vi underrättat 

informanterna om i det informationsbrev som skickades ut till dem i början av studien 

samt att varje intervju har inletts med dessa principer för att försäkra oss om att 

informanterna har tagit del av det. Inför intervjuerna så försäkrade vi oss också om att 

informanterna var okej med att vi använde oss av ljudupptagning under intervjun, vilket 

även framkom i informationsbrevet som skickades till dem att vi tänkt göra. De goda 

effekterna som kan komma ut av denna studie har vägts mot de eventuella konsekvenser 

som kan uppstå för dem som deltar (Kvale & Brinkmann, 2014). Våra informanter kan 

till viss del känna att de blottar sig i sin arbetssituation gentemot sin arbetsgivare då vi 

ställer frågor som är direkt kopplade till organisationen, samt att vi tar upp deras tid som 

informanterna beskriver är mycket begränsad. Trots detta så ser vi att studiens goda 

effekter kan bidra till att förbättra situationen för både socialsekreterarna samt den grupp 

de arbetar för, vilket vill säga utifrån denna studie föräldrar till barn som blivit placerade 

i familjehem samt deras barn.   

 

6. Resultat och analys  
 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras. Kapitlet kommer att 

vara indelat i rubriker vilka representerar de teman som identifierats under bearbetningen 

av empirin samt underrubriker som är till för att förtydliga presentationen av resultat och 

analys. De teman som vi identifierat är Socialsekreterare som möjliggörare, 

Socialsekreterares syn på relationen mellan föräldrar och barn samt Socialsekreterares 

handlingsutrymme. Under respektive tema kommer studiens empiri att analyseras utifrån 

tidigare forskning och studiens teoretiska ram.  

 

Informanterna är mellan 30 och 60 år, alla informanter är utbildade socionomer. 

Informanternas erfarenheter av att arbeta med familjehemsplaceringar varierar mellan ett 

halvår och åtta år. Informanterna kommer att nämnas som just informanten och 

informanterna i löpande text men i citaten kommer de att nämnas vid socialsekreterare 1, 

2, 3, 4.  

 

Socialsekreterare som möjliggörare   

 
Detta tema syftar till att besvara vår forskningsfråga ”Vilken betydelse tillskriver 

socialsekreterare delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade 

barn?”. Temat har identifierats då det innehåller element som illustrerar betydelsen av ett 

delaktighetsfrämjande arbete.  

 

Relationen mellan socialsekreterare och föräldrar 

Vad som framkommit under intervjuerna är vikten av att föräldrarna ska veta vem 

socialsekreteraren är. Föräldrarna ska veta vad denne heter, vilket telefonnummer som 
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föräldrarna kan nå socialsekreteraren på samt annan betydelsefull information som 

möjliggör att föräldrarna kan kontakta socialsekreteraren. Ett första led i att skapa en 

relation med föräldrarna blir därför att socialsekreteraren gör sig tillgänglig för 

föräldrarna. Detta är något som betonas av samtliga informanter. Vilket två av 

informanterna i studien illustrerar genom att poängtera sin tillgänglighet: 

 

”Att dom känner att dom kan ringa till mig, eller så, om det är nått.” 

- Socialsekreterare 2  

“Jag har många föräldrar som ringer och som bara måste höra hur, 

alltså dom behöver inte ens ha en anledning, utan dom måste bara 

höra, hitta på en anledning (…) och då kan jag tänka ’nej jag orkar 

inte nu’ men det kan vara jätteviktigt för föräldrarna, och jag tänker 

att det måste få ta den tiden…” 

- Socialsekreterare 3 

Vad citaten belyser här är att socialsekreterarna strävar efter att föräldrarna ska känna att 

de kan kontakta socialsekreteraren när föräldrarna behöver göra så. Det poängteras att 

föräldrarna inte behöver ha någon speciell anledning till det. Socialsekreterarens 

tillgänglighet är något som framkommer av tidigare studier då tillgänglighet bland 

socialsekreterare kan beskrivas som en viktig faktor för att föräldrarna ska kunna förstå 

sin situation samt att känna sig delaktiga. När socialsekreterarens tillgänglighet brister så 

skapar det känslor av frustration och hjälplöshet hos föräldrarna (Kapp & Propp, 2002). 

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv så skulle man kunna säga att 

socialsekreterarens sätt att utrycka vikten av att vara tillgänglig för föräldern får positiva 

konsekvenser i praktiken, med tanke på Kapp och Propps (2002) resultat. 

Socialsekreterarens definition av tillgänglighet behöver dock inte vara densamma som 

förälderns definition av vad det innebär att socialsekreteraren säger sig vara tillgänglig. 

Det är först när de delar en gemensam uppfattning av vad tillgänglighet är som det skapas 

förutsättningar för att skapa en relation. Vad som framkommit av tidigare forskning är att 

relationen mellan socialsekreterare och föräldrar är betydelsefull för förälderns 

delaktighet. En förtroendefull relation dem emellan återfinns i Claezons (2004) resultat 

då en sådan relation främjar förälderns delaktighet och att även relationen dem emellan 

får en betydelse för samarbetet mellan förälder och socialsekreterare. Meads triadiska 

interaktionssystem kan förklara socialsekreterarens sätt att tolka förälderns uppfattningar 

av vad tillgänglighet innebär, då människor enligt Mead tolkar en interaktion utifrån sin 

egen uppfattning (Mead, 1976).  

 

Kontinuitet  

Kontinuitet i kontakten mellan socialsekreterare och föräldrar ges stort utrymme hos en 

av informanterna till skillnad från de andra informanterna där det inte förekommer i lika 

stor utsträckning. Hos informanten som lägger stor vikt vid kontinuitet i kontakten mellan 

socialsekreterare och föräldrar så finns en skillnad i hur arbetet är organiserat i förhållande 
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till de andra kommunerna. En av informanterna poängterar till och med att det kan se olika 

ut mellan olika kommuner. I denna kommun har man valt att låta socialsekreteraren byta 

titel allt eftersom processen går från utredning, beslut till placering istället för att 

föräldrarna och barnen får byta socialsekreterare. Betydelsen av att arbeta på detta sätt 

beskrivs hos en av informanterna på följande sätt:  

”…och nu när vi sitter här och pratar så kommer jag verkligen på hur 

viktigt det måste vara för föräldrarna när det är så mycket skuld och 

skam i att barnen placeras, så ska man dra det för en ny person.. och 

behöva.. jag menar mycket av skammen är ju blottlagd redan under 

utredningen och man kanske börjar återhämta sig och se att ’ja men 

jaja, hon den där socialsekreteraren hon är väl rätt okej ändå och jag 

kan väl våga prata med henne om ditten och dattan..’ Behöva börja 

om blir ju jätteknäppt tror jag” 

- Socialsekreterare 2   

Vad informanten illustrerar här framkommer också i tidigare studier. Kontinuitet i 

kontakten mellan socialsekreterare och föräldrar ses som en förutsättning för att skapa en 

relation som bygger på ärlighet, öppenhet och som är förtroendefull (Höjer, 2007; 

Schofield m.fl., 2011). Just vad som sägs i citat ovan att det kan vara jobbigt för 

föräldrarna att behöva berätta sin historia flera gånger är också något som framkommit 

tidigare (Höjer, 2007). Arbetets organisering har stor betydelse för socialsekreterarens 

möjlighet att uppnå kontinuitet i kontakten med föräldrarna. Socialsekreterarens roll kan 

då förstås utifrån termen gräsrotsbyråkrat där socialsekreteraren arbetar i förhållandet 

människa till människa men samtidigt gör det utifrån organisationens ramar (Lipsky, 

1980; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Varpå organisationen ger förutsättningar 

till ett arbete som bygger på kontinuitet.  

 

En annan typ av kontinuitet som framträder i studien har med upplägget av arbetet med 

föräldern att göra, till skillnad från att kontinuiteten beskrivs i kontakten mellan föräldrar 

och en och samma socialsekreterare. I praktiken kan det innebära att det finns en stående 

tid för föräldern som denne har möjligt att utnyttja på det sätt som föräldern själv vill. 

Kontinuiteten i detta sätt att arbeta ligger alltså i att det ska finnas en viss tid regelbundet 

som är tillägnad föräldern. Utifrån begreppet empowerment så ges föräldern här 

förutsättningar för att själv bestämma över hur den stående tiden ska användas. När 

föräldern får denna möjlighet att själv bestämma så kan det i sin tur stärka förälderns egna 

resurser (Askheim, 2007). Detta sätt att arbeta kan vara ett sätt att få föräldern att ta sig ur 

en underlägsen position och själv ta makten över sin situation. Något som också setts i 

tidigare forskning är att när föräldrar ges möjlighet att tillsammans med andra föräldrar 

och socialsekreterare ge uttryck för sina känslor och upplevelser av att ha sina barn 

placerade så fick socialsekreterarna en annan bild av föräldrarna. De upptäckte resurser 

hos föräldrarna som inte framkommit tidigare när de befunnit sig under utredningens gång 

(Slettebø, 2013).    
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Socialsekreterares lyhördhet 

Att finna vägar utifrån föräldrarnas situation är något som framkommer av informanterna 

vid intervjuerna. Vid flera tillfällen ger informanterna uttryck för att skapa möjligheter till 

delaktighet utifrån förälderns situation ”..man får ju vara lite uppfinningsrik.” som en av 

informanterna uttryckte det. Enligt informanterna framkommer det att föräldrarna ibland 

har svårigheter med att delta i möten där fler än socialsekreteraren ingår, det kan till 

exempel vara tillsammans med familjehemsföräldrarna och det kan då uppstå situationer 

som är svåra för föräldrarna att hantera. Om detta uppstår så ger informanterna uttryck för 

att det är viktigt att ordna möten som är anpassade efter föräldrarna. Det kan handla om 

att de ibland får ordna dubbla möten, ett för föräldrarna och ett för övriga parter. Att 

föräldrarna får möjlighet att vara delaktiga i barnets vardagsliv är också något som 

informanterna belyser. Att hitta andra sätt att göra föräldrarna delaktiga kan vara att se till 

att föräldrarna finns med i barnens vardag på andra sätt än genom att umgås. Det handlar 

om att ta vara på föräldrarnas kunskap om sina barn vilket i sin tur gynnar barnet men att 

det även kan bidra till att stärka förälderns känsla av delaktighet när deras kunskap 

efterfrågas. Andra sätt att skapa möjligheter till att göra föräldrarna delaktiga i barnens 

vardagsliv som uppkommer hos informanterna är att i den mån det går låta föräldrarna 

vara de som kan följa med barnen på tandläkarbesök eller att följa med till vårdcentralen. 

Detta förutsätter då att barnen är placerade i närheten av föräldrarna, vid  placeringar 

längre bort geografiskt sett blir det enligt informanterna mycket svårare att göra 

föräldrarna delaktiga i barnens vardag. Det framkommer även att det inte enbart är 

praktiska aspekter såsom avståndet mellan förälder och barn som kan göra det svårt för 

föräldern att vara delaktig i barnens vardagsliv. Det kan vara att föräldern befinner sig i 

en situation som inte gör det möjligt att följa med barnet till olika arenor men att man ändå 

får försöka hitta lösningar som passar.  

”…kanske inte kan vara i [verksamhet] när det är öppet, men att man 

kan åka dit på en helg och titta hur det ser ut där…” 

- Socialsekreterare 3   

Vad citatet antyder så använder informanten här sitt handlingsutrymme som en möjlighet 

för att ge föräldrarna förutsättningar till att bli delaktig i sitt barns liv utifrån föräldrarnas 

situation. Informanten gör här ett val att använda sig av sitt handlingsutrymme och tar 

vara på den möjlighet det ger istället för att se situationen som begränsande (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). Informanten tar hjälp av sitt handlingsutrymme för att 

försöka skapa förutsättningar till att stärka föräldrarnas inflytande och delaktighet över 

situationen. På så sätt kan föräldrarnas resurser mobiliseras, hinder för inflytande och 

delaktighet har identifierats, och sett med hjälp av begreppet empowerment kan det vara 

på detta sätt som föräldrarna kan ta makten över sitt eget liv (Adams, 2008). 

Informanternas beskrivningar av att finna olika vägar att gå utifrån föräldrarnas perspektiv 

kan liknas vid ett sätt att skapa en relation, något som kan förstås utifrån vad Claezon 

(2004) tidigare funnit att föräldrar känner sig mer delaktiga när socialsekreterare lyssnar 

till dem. Vikten av att föräldrarna känner sig lyssnade på framkommer även i resultatet av 

Skilbred och Moldestad (2010), där socialsekreterarnas förmåga att empatisera med 
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föräldrarna beskrivs som en förutsättning för att skapa en relation mellan socialsekreterare 

och föräldrar (Skilbred & Moldestad, 2010).     

 

Visioner om framtida delaktighetsfrämjande arbete 

Hos flera av informanterna så framträder visioner av hur de skulle kunna och vilja arbeta 

med föräldrar till familjehemsplacerade barn. Enligt en av informanterna så uppstår det 

ibland språkliga hinder där socialsekreteraren ibland behöver använda fack-termer i 

utredningar och beslut som lämnas till föräldern. Detta är något som informanten har 

uppmärksammat att föräldrarna kan ha svårt med. Informanten ger uttryck för en vilja av 

att finnas till hands för föräldern i detta men att det kan vara svårt då föräldrarna kan 

uppleva informanten som någon som har tagit deras barn ifrån dem. Informanten menar 

att det då hade varit bra med en person som finns till för föräldern och kan förklara begrepp 

och fack-termer samt att vara ett stöd till föräldern.  

”…vi har pratat om det här i kommunen i perioder, när vi har sagt att 

hur skulle vi kunna utveckla vårt arbete? Och då är det just detta att 

det finns någon mer som kan finnas till för bioföräldrarna.” 

- Socialsekreterare 1 

Vad som framträder hos alla informanter är att föräldrarna alltid har rätt till att ta del av 

information som angår barnet och placeringen och att detta är en del i ett 

delaktighetsfrämjande arbete. Men det uttrycks också att man gärna vill kunna göra mer 

för att föräldrarna ska vara delaktiga. Något som kan handla om att få med sig föräldrarna 

på olika möten som rör barnet eller att få föräldrarna till att vara mer delaktiga i 

planeringen av barnens placeringar. Att få information från socialsekreteraren kan göra 

att föräldrarna upplever sig vara mer delaktiga då det tidigare visat sig att brist på 

återkoppling från socialsekreterare kan utlösa känslor av frustration och brist på tillit 

(Kapp & Propp, 2002).    

 

Socialsekreterares syn på relationen mellan föräldrar och barn 
 

Detta tema syftar till att besvara vår forskningsfråga ”Vilken betydelse tillskriver 

socialsekreterare delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade 

barn?”. Temat har identifierats då det innehåller element som illustrerar betydelsen av 

relationen mellan föräldrar och barn för ett delaktighetsfrämjande arbete.  

 

Relationen mellan föräldrar och barn 

Informanterna ger uttryck för att relationen mellan föräldrar och barn är en viktig relation. 

Det behöver inte betyda en relation där föräldrar och barn har regelbunden kontakt med 

varandra utan att det snarare kan vara så att det handlar om ”starka band” mellan föräldrar 

och barn som en av informanterna uttryckte det. Informanten påpekar vidare att  

föräldrarna är barnens första anknytningspersoner oavsett om det föreligger en trygg eller 

otrygg anknytning. För barnens skull så beskriver informanten att barnet åtminstone ska 

veta om vilka som är dennes föräldrar, att det gärna får talas om föräldrarna i 
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familjehemmet samt att barnen kan ha foton på föräldrarna. Om inte föräldrarna kan vara 

delaktiga på annat vis så kan man i alla fall se till att barnen vet vilka som är deras 

föräldrar. En annan av informanterna beskriver relationen mellan föräldrar och barn:  

”..den är jätteviktig för det är ju den som är barnets ursprung och 

barnets framtid..” 

- Socialsekreterare 2 

Vad som uttrycks här är att oavsett om relationen mellan föräldrar och barn handlar om 

att umgås eller att den består i att föräldrarna finns med i barnens liv på andra sätt så är 

det en balansgång mellan att skydda barnet och ge föräldrarna möjlighet att finnas i sitt 

barns liv som måste avvägas. Relationen mellan föräldrar och barn är ändå en relation 

som kommer finnas med i barnens liv och det kan man inte bortse ifrån, som citatet visar, 

det är ursprunget och framtiden. Denna avvägning mellan skydd och föräldrars möjlighet 

att finnas i sitt barns liv har också lyfts av Schofield m.fl. (2011) då de menar att det kan 

påverka barnet upp i vuxen ålder.    

 

En av informanterna menar att det kan vara lättare för barnen i de ärenden där barnen vet 

att mamma och pappa är delaktiga. Att relationen mellan föräldrar och barn beskrivs som 

viktig kan informantens upplevelse ovan vara ett exempel på. Det är därför viktigt att inte 

glömma föräldrarna menar informanten.  

”Som en påminnelse till oss alla för det är lätt.. man har mycket 

kontakt med familjehemmet och med barnet. Det är lätt att glömma 

föräldrarna (…) så det får ju vara föräldrarna själva som väljer bort 

det, inte att vi glömmer det.” 

- Socialsekreterare 2 

När föräldrarnas röster kommit till tals i tidigare studier så har det framkommit att de 

upplever att de ibland kan komma i andra hand (Höjer, 2007). Något som informanten ger 

uttryck för då denna ”påminnelse” vittnar om att det ibland kan vara lätt att glömma 

föräldrarna. Informantens handlingsutrymme kan vara det som påverkar föräldrarnas 

upplevelse av att komma i andra hand genom att organisationen har begränsat det utifrån 

tid eller resurser. Beroende på organisationens utformning så kan socialsekreterarens 

handlingsutrymme inskränkas eller utvidgas (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv så är socialsekreterarens definition av 

föräldrarnas betydelse för sina barn relevant. Att inte glömma föräldrarna kan vara ett 

utryck för att informanten definierar föräldrarna som viktiga att ha med under barnens 

placering, vilket inverkar på det praktiska arbetet (Trost & Levin, 2010) där 

socialsekreteraren ser det som angeläget att få med föräldrarna och bibehålla en relation 

mellan föräldrarna och barnen. Av citatet ovan av informanten att döma så är det 

föräldrarna själva som får välja bort att inte vara delaktiga i sina barns liv, inte att 

socialsekreterarna glömmer bort dem. Vilket samma informant illustrerar genom följande 

citat:  
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”Och många föräldrar ger man ju många möjligheter till att vara 

delaktiga innan man liksom slutar skicka inbjudan och sånt, för det 

slutar man ju med efter ett tag om man inte får någon kontakt för att 

dom inte nappar på det. Jag tror att i dom allra flesta fall så skulle 

dom absolut inte beskriva det så själva.. att dom väljer bort det..” 

- Socialsekreterare 2 

Med utgångspunkt i tidigare forskning (Höjer, 2007) så kan det tolkas som att situationen 

inte definieras lika av informanten och föräldrarna i detta fall, men citatet belyser att det 

finns en medvetenhet hos informanten om att de inte definierar situationen lika. Trots att 

denna studie inte fokuserar föräldrarnas definitioner av situationen så påtalas det av 

informanten att det kan skilja sig åt i uppfattningar om föräldrarnas delaktighet mellan 

föräldrar och socialsekreterare. Dessa olika uppfattningar eller definitioner kan då få 

betydelse för vad som sker i praktiken. Vad som går att utläsa av tidigare forskning är att 

när föräldrarna känner sig lyssnade till så påverkar det föräldrarnas känsla av delaktighet 

i sina barns liv på ett positivt sätt (se t.ex Höjer, 2007, Claezon 2004) samt att när de inte 

gör det så kan det skapa en frustration hos föräldrarna (Kapp & Propp, 2002). Att lyssna 

till föräldrarna kan stärka relationen mellan föräldrar och barn då det har visat sig att en 

regelbunden kontakt mellan föräldrar och barn gynnar barnen (Mcwey, Acock & Porter, 

2010).  

 

Umgänge  

Det framkommer från informanterna att föräldrarnas rätt till umgänge med sina barn är 

stark. Att bibehålla och stärka en relation mellan föräldrar och barn samt att skapa 

förutsättningar för ett umgänge är något som kommer fram hos våra informanter. De 

förutsättningar som beskrivs hos informanterna för att skapa möjligheter till umgänge kan 

vara att erbjuda stöd på olika sätt till föräldrarna men kan även fungera som en trygghet 

för barnens skull. Det kan till exempel vara en umgängesstödjare eller familjebehandlare 

som kan vara med vid umgängena, i andra fall så kan man erbjuda att umgänget mellan 

föräldrar och barn kan ske i en viss lägenhet som kommunen tillhandahåller. Att 

umgängena sker i en sådan lägenhet beskrivs som något positivt av en av informanterna 

då det kan uppstå en svår situation om umgänget sker i familjehemmet. Vad vi sett i 

tidigare forskning är att när föräldrarnas röster får komma fram så kan föräldrarna uppleva 

sig vara i underläge gentemot familjehemsföräldrarna när umgänget sker i familjehemmet. 

Föräldrarna kan hamna i en situation där det är svårt att vara ”lagom” i sin föräldraroll, de 

kan ha svårt att uttrycka sina känslor när umgänget sker i familjehemmet vilket kan göra 

att föräldrarna uppfattas som passiva och oengagerade men å andra sidan så finns det en 

hårfin gräns där föräldrarna riskerar att betraktas som besvärliga om de i stället anstränger 

sig för mycket (Höjer, 2007).  

 

Det nämns av informanterna att familjehemmen ibland upplever att barnen reagerar på ett 

umgänge med föräldrarna, barnen kan ibland upplevas stressade efter umgänget. Att 

barnen reagerar efter ett umgänge med föräldrarna framkommer hos en av informanterna 

att det inte behöver vara något onaturligt.  
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”..barn kan ju reagera när dom varit hos farmor och farfar också (…) 

bara för att det är familjehemsplacerade barn så övertolkar man 

gärna det tänker jag.”  

- Socialsekreterare 3 

Det poängteras också att barnens reaktioner efter ett umgänge också måste tas på allvar, 

ibland kanske det faktiskt är så att umgänget inte fungerar och att varken barnet eller 

föräldern mår bra av det. Informanterna menar att det är något som de såklart måste gå in 

och styra upp, det kan innebära att umgänget måste ”glesas ut” för att använda en av 

informanternas ord. Att umgänget behöver begränsas uttrycks hos en av informanterna att 

det kan bli en jobbig situation för föräldrarna när de inte längre får träffa sina barn så ofta.  

”…och det är ju nånting som jag tror att alla skulle ha svårt för, alla 

föräldrar har ju svårt att liksom inte få vara med sina barn. Det är ju 

en svår fråga.” 

- Socialsekreterare 4 

Ett sätt som gynnar relationen mellan föräldrar och barn enligt informanterna är när 

föräldrarna har accepterat situationen så som den ser ut. Enligt en av informanterna så kan 

detta vara svårt för föräldrarna då det kräver att de kan sätta sina egna behov av umgänge 

med sina barn åt sidan. Ett exempel på hur det kan se ut i praktiken beskrivs av en våra 

informanter. Det handlar om en förälder som har stora bekymmer och som har barn 

placerade i familjehem. Denna förälder har utvecklat strategier för att hantera sin situation, 

även om det finns en längtan efter att få träffa sina barn så kan föräldern välja att avstå 

umgänge med sina barn när denne har bekymmer som kan påverka umgänget med barnen. 

Samma förälder ger då barnen tillåtelse att trivas i familjehemmet genom att själv ha 

accepterat sin situation. Att acceptera sin situation uttrycks som att föräldrarna gör det 

bästa av situationen så som den ser ut just nu. Detta sätt som föräldrarna hanterar sin 

situation kan förstås ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. När både föräldrar och 

socialsekreterare har definierat situationen på ett liknande sätt så kan vi se utifrån 

informanternas beskrivningar att det verkar bli en mer harmonisk tillvaro. Föräldrar som 

accepterar sin situation har själva tagit kontrollen över sina livsvillkor vilket hjälper dem 

att handla i linje med sina personliga mål (Adams, 2008). Att stödja föräldrarna i deras 

förändringsprocess blir socialsekreterarens roll då de kan bistå föräldrarna med att 

utveckla strategier som hjälper föräldrarna att hantera sin situation. För att använda den 

vanligt förekommande översättningen av empowerment ”hjälp till självhjälp” så kan 

socialsekreterarna skapa förutsättningar för att hjälpa föräldrarna att hjälpa sig själva 

(Moula, 2009).         

 

Socialsekreterares handlingsutrymme 
 

Detta tema syftar till att besvara vår forskningsfråga ”Hur beskriver socialsekreterare sitt 

handlingsutrymme i arbetet med föräldrar till familjehemsplacerade barn?”. Under detta 

tema kommer vi inte att använda oss av underrubriker då vi presenterar resultatet eftersom 
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vi funnit att handlingsutrymmet påverkas av och påverkar flera aspekter i 

socialsekreterares arbete.  

 

Alla informanter i denna studie upplever att de har ett stort handlingsutrymme. Det ges 

uttryck för att de har ett fritt arbete där de kan lägga upp mycket själva. De upplever att 

de kan använda sig av sin kunskap för att finna lösningar på det som de ställs inför.  

”Jag upplever ju också att vi har en organisation nu i alla fall där vi 

försöker lösa situationerna. Asså vi har politiker som kan lyssna på 

oss. Vi kan se saker, behov av insatser som vi liksom, ’kan vi lösa det 

såhär?’ Det kanske kostar lite pengar under en period (…) då får vi 

ofta utrymme till det.” 

- Socialsekreterare 4 

”…kommer jag på en bra lösning så gör jag det liksom, känner jag att 

nu måste jag träffa denna mamman så kan jag göra det (…) rutinerna 

är inte satta i sten.” 

- Socialsekreterare 3 

Informanternas uttalanden ger uttryck för socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat 

(Lipsky, 1980). Utifrån handlingsutrymme som begrepp så belyser citaten ovan ett arbete 

på gräsrotsnivå där socialsekreteraren arbetar människa till människa. Det är förälderns 

situation som styr socialsekreterarens arbete att finna lösningar utifrån organisationens 

ramar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Ingrid Claezon (2004) fann i sin studie 

att socialsekreterare kan begränsas i sitt handlingsutrymme av organisationen och att detta 

i sin tur påverkade föräldrarna. Men informanterna i denna studie ger inte uttryck för detta, 

det är ingen utav dem som upplever handlingsutrymmet som begränsande utifrån 

organisationens ramar. Det de istället uttrycker är begränsning utifrån lagstiftning samt 

brist på tid och att det saknas personal på tjänster. Lagstiftningen nämns utav 

informanterna som både en begränsning och som en möjlighet. När det gäller lagen som 

en begränsning så ger alla informanter uttryck för att det kan handla om de fall då barnen 

behöver skyddas från föräldrarna, där begränsas ett delaktighetsfrämjande arbete men 

samtidigt som socialsekreterarna ändå kan involvera föräldern genom att ge denne 

information om vad som pågår runt barnet vilket informanterna menar att föräldrarna har 

rätt till att ta del av. Annars så är åsikten av den att lagen ger dem en frihet i hur de vill 

och kan lägga upp arbetet med föräldrarna. Denna frihet kan förstås utifrån hur Lina 

Ponnert (2007) definierar begreppet handlingsfrihet. Handlingsfriheten är det utrymme 

som finns kvar av handlingsutrymmet när påtryckningar gjorts från både organisation och 

lagstiftning men också från klienternas håll (Ponnert, 2007). Handlingsfriheten kommer 

till uttryck hos några av informanterna. Vilket kan handla om att handlingsutrymmet är 

stort i arbetet med föräldrakontakterna men att någon form av förminskning på det görs 

när lagstiftningen sätter stopp. Det påtalas också att arbetsbelastningen kan gå stick i stäv 

med lagstiftningen vilket får konsekvenser för det praktiska arbetet. Ibland kan det vara 

så att informanterna behöver prioritera kontakt med klienterna istället för vissa 
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administrativa uppgifter som lagen kräver. En av informanterna säger:  

”…där är ju det här med handlingsfrihet, och då prioriterar jag (…) 

mot att skriva en skrivelse som ska vara inne på fredag, jag väljer att 

lämna in den fjorton dagar senare.”    

- Socialsekreterare 1   

Informanten väljer här att prioritera klienten, i tidigare forskning så visar det att 

socialsekreterares arbetssituation och organisering av arbetet kan begränsa möjligheter att 

prioritera föräldrarna (Skilbred & Moldestad, 2010) vilket är tvärtemot hur informanten i 

denna studie väljer att prioritera genom dennes handlingsfrihet och kunskap. Vidare så 

betonas också att politikerna har betydelse för informanternas handlingsutrymme. 

Huruvida politikerna lyssnar till informanterna eller ej kan antingen begränsa eller 

möjliggöra deras delaktighetsfrämjande arbete med föräldrarna. Ibland kan det upplevas 

som att beslut från politikers håll men också från förvaltningsrätt och kammarrätt kan gå 

emot socialsekreterares professionella kunskap, åtminstone uttrycks detta hos en av våra 

informanter.  

”…vi kan läsa alla böcker vi har om hur, vad som är bäst för barnet 

med sin relation, men det håller inte hela vägen upp i förvaltningsrätt 

och kammarrätt till exempel, där kan jag bli irriterad på mitt 

handlingsutrymme! Att jag kan se vad som är bäst, vi kan vara ganska 

överens alla runt om som är professionella, och sen så kommer det 

nånstans att det är nämndemän som tycker nått annat. Då blir jag 

såhär ’men, är det det här som är rätt?’” 

- Socialsekreterare 4 

Genom sin professionella kunskap kan socialsekreteraren arbeta för att utvidga sitt 

handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Men i detta citat ger 

informanten en bild av att den professionella kunskapen inte räcker till. Att som 

socialsekreterare känna sig maktlös kan påverkas av organisationens utformning 

(Claezon, 2004) men i detta fall så beror det även på att informanten upplever att 

förvaltningsrätt och kammarrätt tolkar lagstiftningen på så sätt att den går emot 

informantens professionella kunskap.  

 

Slutsatser 
 

Denna studie visar på att socialsekreterarna anser att det är betydelsefullt att göra sig 

tillgängliga för föräldrarna. Det framkommer också att kontinuitet i kontakten mellan 

socialsekreterarna och föräldrarna kan vara av betydelse för att skapa en relation mellan 

socialsekreterarna och föräldrarna varpå den relationen bidrar till föräldrarnas delaktighet 

i sina barns liv. Att arbeta för en relation mellan föräldrarna och barnen är även något som 

verkar gynna både barn och föräldrar. När föräldrarna kan acceptera den situation de 

befinner sig i så upplever socialsekreterarna att föräldrarna känner sig mer delaktiga. Det 

framkommer att socialsekreterarna strävar efter att hitta möjligheter till att göra 
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föräldrarna mer delaktiga i sina barns liv utifrån föräldrarnas livsvillkor men samtidigt 

betonas att det alltid går att göra mer. Av resultatet att döma så kan vi se att 

socialsekreterarna ser det som betydelsefullt att arbeta delaktighetsfrämjande med 

föräldrarna, detta för att föräldrarna ska kunna hantera sin situation samt att det är för 

barnets bästa.  

 

Vad gäller den andra frågeställningen så beskriver socialsekreterarna sitt 

handlingsutrymme som stort. Det medför att de kan använda sig av sin kunskap för att ge 

föräldrarna möjligheter till att vara delaktiga i sina barns liv. Något som uppfattas som 

begränsningar i socialsekreterarnas handlingsutrymme är brist på tid och personal. 

Ytterligare begränsningar har att göra med barnets bästa. När barnet behöver skyddas så 

måste de beakta vad som är bäst för barnet vilket finns reglerat i lag och det kan då hindra 

föräldrarnas delaktighet i barnens liv, men socialsekreterarna kan ändå använda sig av sitt 

handlingsutrymme för att göra föräldrarna delaktiga på så vis att de alltid kan ge 

information till föräldrarna om vad som sker i deras barns liv. Tillslut framkommer det att 

socialsekreterarna upplever att deras kunskap inte alltid räcker till. När beslut ska fattas 

av högre instanser så kan det ibland vara svårt för socialsekreterarna att få gehör för sina 

bedömningar. Att ha politiker som lyssnar till dem och tar deras kunskaper på allvar kan 

vara något som gynnar socialsekreterarna i att använda sig av sitt handlingsutrymme och 

sin kunskap för att göra föräldrar till familjehemsplacerade barn mer delaktiga i barnens 

liv. Det är på detta sätt socialsekreterarna beskriver sitt handlingsutrymme i arbetet med 

föräldrar till familjehemsplacerade barn.    

 

7. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat som framkommit efter bearbetning 

och analys av materialet. Resultatet presenterades innan under de teman vi funnit under 

bearbetning och analys av empirin, i detta kapitel kommer resultaten diskuteras och 

relateras till vad som varit syftet med studien samt till dess frågeställningar. 

 

Resultatdiskussion 
 

Vilken betydelse tillskriver socialsekreterare delaktighetsfrämjande arbete med 

föräldrar till familjehemsplacerade barn?  

Vår studie visar att socialsekreterarna anser att det är betydelsefullt att göra sig tillgängliga 

för föräldrarna. Informanterna trycker på att det ska kännas naturligt för föräldrarna att 

vända sig till socialsekreterarna med vad som helst som föräldrarna behöver ta upp. Att 

tillgängligheten är viktig för att föräldrarna ska känna sig involverade i sina barns liv är 

något som bekräftas i tidigare forskning, där motsatsen annars kan få föräldrarna att känna 

sig frustrerade och mindre delaktiga (Kapp & Propp, 2002). Detta visar på att det sätt som 

socialsekreterarna i denna studie gör sig tillgängliga för föräldrarna kan vara ett uttryck 

för att de anser att det är betydelsefullt att arbeta för föräldrarnas delaktighet.  

 

Vidare så visar resultaten att kontinuitet i kontakten med socialsekreteraren gynnar 



 

31 

 

föräldrarna då socialsekreteraren redan känner till deras historia. Denna kontinuitet kan 

underlätta en relation mellan socialsekreterare och föräldrar då socialsekreteraren blir en 

person som föräldrarna kan vända sig till. Kontinuitet i kontakten med socialsekreterare 

har även visat sig vara betydelsefullt för föräldrarnas känsla av delaktighet (Höjer, 2007). 

Med anledning av detta ser vi att kontinuitet i kontakten mellan föräldrar och 

socialsekreterare kan vara en del i ett delaktighetsfrämjande arbete.  

 

Ett delaktighetsfrämjande arbete är även något som informanterna menar är betydelsefullt 

för barnens bästa, att stärka relationen mellan föräldrar och barn gynnar barnen, men 

föräldrarna gynnas på kuppen. Vad gäller föräldrarnas umgänge med barnen så visar 

denna studie att socialsekreterarna anser att föräldrarna har en stark rätt till umgänge. Att 

det betonas att föräldrarna har en stark rätt till umgänge gör att det uppstår funderingar 

hos oss kring hur detta arbete för umgänget mellan föräldrarna och barnen hade sett ut om 

inte föräldrarätten varit så stark?  

 

Det framträder i studien att socialsekreterarna anser att de föräldrarna som har kunnat 

acceptera att deras barn är placerade i familjehem är de föräldrar som enligt 

socialsekreterarna upplever sig mer delaktiga i sina barns liv. Höjer (2007) har tidigare 

kommit fram till att föräldrar utvecklar strategier för att passa in i den mall som följer hur 

föräldrar som har fått sina barn omhändertagna bör bete sig. Att föräldrarna har accepterat 

sin situation skulle då kunna ses som en strategi för att vara ”lagom” förälder och därmed 

passa in den mallen snarare än att föräldrarnas acceptans skapas i arbetet med att göra 

föräldrarna delaktiga.     

 

Hur beskriver socialsekreterare sitt handlingsutrymme i arbetet med föräldrar till 

familjehemsplacerade barn?  

I studien framkommer det att samtliga socialsekreterare upplever att de har ett stort 

handlingsutrymme. Arbetet beskrivs som fritt och de upplever att de kan använda sig av 

den kunskap de besitter för att skapa möjligheter till föräldrarnas delaktighet. 

Socialsekreterarna försöker att lösa de situationerna som uppstår på så sätt att det ska 

främja föräldrarnas delaktighet i barnens liv. De poängterar samtidigt att det alltid går att 

göra mer, de har visioner om framtida delaktighetsfrämjande arbete. Ett 

handlingsutrymme kan både ses som en möjlighet och en begränsning. I det utrymmet kan 

socialsekreterarna göra val utifrån deras kunskap men de valen påverkas också av 

organisationen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Att socialsekreterarna medger 

att deras handlingsutrymme är stort lämnar frågetecken till varför visionerna inte kommer 

till uttryck i praktiken? Socialsekreterarna ger uttryck för att de har lite tid till deras arbete 

samt att det också fattas personal i organisationen, trots detta så upplever de inte att det är 

organisationen som begränsar deras handlingsutrymme. Vi resonerar runt att det 

eventuellt ändå kan vara organisationen som begränsar möjligheterna till att förverkliga 

visionerna som de har då det är brist på tid och personal vilket vi bedömer vara en 

organisationsfråga, något vi grundar i resonemang av Lipsky (1980).  

 

Att skydda barnet då föräldrarna utsätter de för fara beskrivs av informanterna som något 
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som kan hindra dem från att utnyttja sitt handlingsutrymme i ett delaktighetsfrämjande 

arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn. I detta fall är det lagen som begränsar 

eftersom de måste se till barnets bästa. Den handlingsfrihet som återstår består i att de 

ändå kan göra föräldrarna delaktiga genom att delge dem information som angår deras 

barn i den mån det går. Återigen så poängteras här att föräldrarna har rätt till information 

precis som de också gjorde då de nämnde den starka föräldrarätten vid umgängesfrågor. 

Även här finns det skäl för att ifrågasätta hur arbetet med att göra föräldrarna delaktiga i 

sina barns liv hade sett ut om inte denna rätt till information funnits? 

 

Något som också begränsar handlingsutrymmet är hur socialsekreterarnas överläggande 

accepteras i förvaltningsrätt, kammarrätt samt hos nämnden. Det är inte alltid deras 

kunskaper väger lika tungt som de andra instansernas tolkning av lagstiftningen. Detta 

kan ses som ett uttryck för hur socialsekreterarna försöker att utvidga sitt 

handlingsutrymme med hjälp av sin kunskap men möter också motstånd från andra 

instanser. Vad som då finns kvar efter detta är den handlingsfrihet som Ponnert (2007) 

talar om, något som kan förklara varför inte socialsekreterarens kunskap alltid räcker till. 

Vi ser att det verkar finnas motsättningar mellan olika tolkningar av lagstiftningen från 

olika professioner. De olika motsättningar som verkar uppstå väcker frågor om den 

enskildes rättssäkerhet, är det så att besluten påverkas beroende av vilken profession som 

har tolkningsföreträde? Den enes tolkning kan främja ett umgänge och en relation mellan 

föräldrar och barn medans den andres tolkning kan motverka den med andra tankar om 

vad som är bäst för barnet. Samtidigt som de olika tolkningarna kanske behövs? Det 

kanske är så att det är just dessa motsättningar som värnar om den enskildes rättssäkerhet?  

 

Metoddiskussion 
 

I denna studie har en kvalitativ ansats valts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar och det är enskilda intervjuer som har valts som metod för skapandet av 

material. Valet av metod lämpade sig väl för studiens syfte och frågeställningar då det är 

socialsekreterares uppfattningar vi ämnat beskriva och analysera. Vi hade även kunnat 

välja att genomföra studien med en kvantitativ ansats och skickat ut enkäter till 

socialsekreterarna då detta också hade fångat deras uppfattningar. Men vi ställer oss 

tveksamma till att vi då skulle ha erhållit så pass nyanserade svar som vi känner att vi fått 

i denna studie. Att se på intervjuandet som ett hantverk, så som Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att det är, är något som blivit allt mer klarare för oss ju längre in i denna 

process vi kommit. Vid ett par tillfällen så känner vi att de svar vi fått är något som just 

skapats mellan oss som intervjuare och informanten. Detta illustrerar sig genom ett av 

citaten vi har i resultatkapitlet då en av våra informanter reflekterar kring de tankar som 

dyker upp just för stunden i intervjusamtalet. Detta är något vi ställer oss frågande till om 

vi hade kunnat uppnå med en kvantitativ studie. Då vi var ute efter informanternas 

uppfattningar ser vi det som positivt att vi gett våra informanter utrymme till denna 

reflektion och vi upplever att vi fått ett djupare svar. Samtidigt så är vi medvetna om att 

vi som intervjuare har varit med och påverkat informantens svar genom de frågor som just 

vi ställt.  
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Vid flera tillfällen kom våra informanter in på barnets situation och vad som är det bästa 

för barnet. I efterhand så har vi funderat över vad detta kan bero på. Är det så att det beror 

på att vi ännu inte har tillräckligt med erfarenhet vad gäller intervjuer som gjorde att vi 

inte helt och hållet kunde hålla oss till ämnet? Är det vi som inte varit förtrogna med syftet 

för studien? Eller ska det helt enkelt tolkas så att anledningen till att barnet ibland kom i 

fokus var för att ett delaktighetsfrämjande arbete i många fall sker för barnets bästa? Hade 

detta varit en kvantitativ studie vore detta frånstamp från ämnet att betrakta som ett 

misslyckande, men det faktum att det är en kvalitativ studie gör att det istället blir 

intressant då ett avvikande från ämnet även kan betraktas som en kunskapskälla. Ett 

sidospår till ämnet kan helt enkelt vara något som informanten lägger stor vikt vid 

(Bryman, 1997). Kanske är det en blandning av de funderingar vi nämnde ovan, men vi 

har gjort den bedömningen att barnets bästa är ofrånkomligt i ett delaktighetsfrämjande 

arbete med föräldrar till dessa barn då det påtalades av informanterna.  

 

Vi har tidigare beskrivit att mycket av den forskning som ligger som grund i denna studie 

har använt sig av fokusgrupper som metod, något vi också har diskuterat om vad det skulle 

kunna innebära för vår studie om fokusgrupper valts som metod istället för enskilda 

intervjuer. Men som vi tidigare sagt så tror vi oss kunna fånga den enskildes uppfattningar 

på ett annat sätt genom enskilda intervjuer då en farhåga var att informanterna skulle bli 

samstämmiga om fokusgrupper hade valts som metod. Valet av informanter gjordes 

slumpmässigt utifrån ett avstånd som kändes hanterligt för tidsramen i studien. Det har 

varit fem stycken informanter som visat intresse för att delta i studien varav fyra stycken 

som faktiskt deltog. Att vi haft ett mindre antal informanter har gjort att bearbetningen av 

materialet fått ett större utrymme än vad som hade vart möjligt med ett större antal 

informanter. Vi hade självklart kunnat ge samma utrymme till ett större antal informanter 

men då under en längre tid än vad som varit fallet med denna studie. Vi ser det dock som 

en styrka att de informanter som deltog i studien arbetar i tre olika kommuner av olika 

storlek samt att de arbetar i olika län. Att informanterna kommer från olika län och 

kommuner kan även tänkas ha påverkat resultatet då organiseringen av arbetet ser olika 

ut från kommun till kommun.  

 

De inledande frågorna i intervjuguiden hade kunnat vara väsentliga vid analys och 

resultat, men med hänsyn till konfidentialiteten så valde vi att inte ha med detta. På grund 

av säregna intresseområden i arbetet som kanske kunde ha gjort att informanterna känt sig 

identifierade då vi har ett litet antal informanter (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

presentationen av informanterna samt i resultatkapitlet så har vi medvetet valt att utelämna 

könstillhörighet då vi inte ämnar analysera om det finns några skillnader mellan kön i ett 

delaktighetsfrämjande arbete. Under intervjuerna så har vi använt oss av halvstrukturerade 

intervjuer där vi konstruerat en intervjuguide som var utformad efter studiens två teman 

delaktighetsfrämjande arbete och handlingsutrymme. I efterhand så kan vi se att vi skulle 

kunna ha ställt vissa frågor annorlunda. Till exempel så hade vi kunnat ställa frågor som 

var mer specifika istället för så breda som vissa av våra frågor har varit. Men och andra 

sidan så finns det en styrka med breda frågor som lämnar utrymme för informanternas 
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uppfattningar. Samtidigt så har vi märkt att breda frågor kan skapa en osäkerhet när 

informanten inte riktigt förstår vad som efterfrågas. Vi har upptäckt att det kan vara en 

balansgång mellan att ställa frågor som är breda för att få till en reflektion samt rika svar 

och att ställa mer specifika frågor där svaren kan gå mer rakt på sak. Detta är något som 

möjligtvis hade kunnat upptäckas om en pilotintervju genomförts innan de ”riktiga” 

intervjuerna. Men då vi har haft det svårt med att få ihop tillräckligt många informanter 

så fann vi det inte möjligt att genomföra en pilotintervju med någon utav dem som var 

intresserade av att delta i studien. Vid bearbetning av empirin så har vi använt oss av en 

tematisk analysmodell (Braun & Clarke, 2006). Vid en tematisk analysmodell så ska man 

akta sig för att enbart ta frågeställningarna som de är och göra dem till teman då temana 

ska grunda sig i empirin. Temana ska identifieras av empirin i relation till syfte och 

frågeställningar och inte tvärtom. Vi har därför låtit empirin vara styrande då vi 

identifierat teman som kan ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Vid 

tematiseringen så har vi i möjligaste mån strävat efter att temana ska vara väl urskilda från 

varandra och därmed inte överlappas. Detta är något som har varit en utmaning då vi har 

märkt att det är många aspekter som påverkar betydelsen av ett delaktighetsfrämjande 

arbete. Slutligen så ser vi ändå att bearbetning samt analys av materialet är väl 

genomarbetat och att vi har lyckats få ett djup i resultat och analys som vi inte trodde från 

början skulle vara möjligt med det antal informanter vi har i studien.              

 

Studiens implikationer för socialpedagogik och socialt arbete  
 

Socialsekreterarna i studien menar på att de föräldrarna som känner sig mest delaktiga är 

de som socialsekreterarna uppfattar har kunnat acceptera den situation som föräldrarna 

befinner sig i och att då samarbetet mellan socialsekreterare och föräldrar fungerar bättre. 

Ett socialpedagogiskt arbete kännetecknas av att socialpedagogen kan finna möjliga vägar 

att gå för att arbetet ska ske utifrån individens livsvillkor (Cederlund & Berglund, 2014). 

Att kunna finna möjliga vägar att gå är något som skapas i en social process då 

socialsekreterare och föräldrarna strävar efter att nå samma mål, vilket i denna studie 

innebär att föräldrarna ska bli mer delaktig. I studien så uttrycker socialsekreterarna att 

det gynnar både föräldrar och barn när föräldrarna kan acceptera sin situation. 

Föräldrarnas acceptans av det faktum att deras barn är placerade i familjehem skapar en 

harmonisk miljö för de berörda. Men det är även att beakta Ingrid Höjers (2007) resultat 

som visar på att föräldrar utvecklar strategier för att passa in i de förväntningar som finns 

på föräldrar som har fått sina barn omhändertagna. Detta är något som bör lyftas inom 

arbetet med föräldrar till familjehemsplacerade barn. Här ser vi en nyckel till ett 

delaktighetsfrämjande arbete, socialsekreterares lyhördhet inför föräldrarna spelar roll 

men att de samtidigt behöver funderas på varför föräldrarna accepterar sin situation.   

 

Förslag på fortsatt forskning  
 

Vad vi har sett i denna studie när den har analyserats utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv, begreppen empowerment och handlingsutrymme samt 

tidigare forskning är att det verkar råda olika uppfattningar på olika nivåer. Föräldrarna 
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har en uppfattning av vad som hindrar eller främjar delaktighet i sina barns liv. 

Socialsekreterarna i denna studie ger uttryck för en annan uppfattning, nämligen att det 

kan vara föräldrarna själva som väljer att inte vara delaktiga i sina barns liv. En av 

socialsekreterarna uttrycker att föräldrarna förmodligen inte upplever det så själva vilket 

bekräftas av tidigare forskning om föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i 

familjehem (se t.ex. Kapp & Propp, 2002). Detta väcker frågor om vad det är som gör att 

socialsekreterare och föräldrar har så olika uppfattningar av vad det är som kan hindra 

eller göra föräldrarna delaktiga? Det är en fråga som denna studie lämnar efter sig för 

framtida forskning. En annan fråga som väckts i studien gäller de olika uppfattningarna 

mellan socialsekreterarnas uppfattningar och uppfattningar i högre instanser. I studien 

framkommer det att socialsekreterarnas kunskaper inte alltid räcker till. Vad det är som 

gör att socialsekreterares uppfattningar kan skilja sig ifrån andra professioner som också 

fattar beslut som kan få konsekvenser för relationen mellan föräldrar och barn är ett annat 

spännande frågetecken som denna studie lämnar efter sig.    
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Bilaga 1 
 
Varberg den 7 april 2016 
 

 

Hej!  
   

Vi heter Sofia Johansson och Lena Johansson och studerar vår sjätte och sista termin på 

socialpedagogiska programmet, Högskolan Väst. Under våren kommer vi att tillsammans 

skriva en C-uppsats. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera socialsekreterares 

uppfattningar om delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till barn som blivit placerade i 

familjehem samt hur socialsekreterare uppfattar sitt handlingsutrymme i detta arbete. 

 

För att kunna få svar på vårt syfte har vi tänkt att intervjua socialsekreterare som arbetar med 

föräldrar till barn som är placerade i familjehem, därav har du fått detta brev.  

 

Om du vill och har möjlighet att delta i denna studie så skulle vi vilja genomföra en 

intervju under veckorna 16-17 förslagsvis datumen 20, 21, 22, 25, 26 april. Om dessa datum 

inte passar dig så får du gärna lämna ett eget förslag så ska vi nog lösa detta. Vi beräknar 

att intervjuerna kommer att ta ca 1 timme.  

 

Du som deltar gör det frivilligt och kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Dina 

svar kommer att behandlas anonymt och materialet kommer endast att användas i vår 

studie. Under intervjun så har vi tänkt att använda oss av ljudupptagning för att inte viktig 

information ska gå förlorad.  

 

Vi skulle bli väldigt glada om du har möjlighet att delta i denna studie och på så sätt hjälpa 

oss i vårt arbete. Kontakta oss gärna så snart som möjligt om du vill vara med och delta i 

denna studie eller önskar mer information.   
  

Tack på förhand.  

 

Vänliga Hälsningar   

Sofia Johansson & Lena Johansson  

  

Kontaktuppgifter   

E.post: sofia.johansson.15@student.hv.se ; lena.johansson@student.hv.se   

Telefon Sofia: XXXX  

Telefon Lena: XXXX   

  

Handledare: Docent Martin Molin  

E post: martin.molin@hv.se  
 

 
 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

Ålder? 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat med familjehemsplaceringar?  

Vilka är dina arbetsuppgifter?  

  

Tema: Delaktighetsfrämjande arbete 

o Vad anser du att ett delaktighetsfrämjande arbete är?  

 

o Hur kan detta se ut i praktiken? 

 

o Finns det situationer när ett delaktighetsfrämjande arbete inte är möjligt?  

 

o Hur kan dessa i så fall se ut?   

 

o Hur ser du på relationen mellan förälder och barn?  

 

o Vilken betydelse har relationen mellan förälder och barn för ett 

delaktighetsfrämjande arbete?  

 

o Vad anser du att föräldern har för möjlighet att påverka ett delaktighetsfrämjande 

arbete? 

 

 

Tema: Handlingsutrymme 

o Hur skulle du beskriva ditt handlingsutrymme i dina arbetsuppgifter? 

 

o Vilka möjligheter kan det ge? 

 

o Vilka begränsningar kan det innebära?  

 

o Hur påverkas ditt handlingsutrymme av organisationens ramar?  

 

o Kan det uppstå motsättningar mellan organisationen och lagstiftning?  

 

 

o Finns det något ytterligare som du vill lägga till?  
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