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SAMMANFATTNING 

Ett stort antal barn och ungdomar är placerade i familjehem av olika anledningar. 

Socialtjänsten har ett ansvar i att följa upp dessa unga och se till att de har samma möjlighet 

till en positiv utveckling som andra ungdomar. En kvalitativ studie genomfördes med en 

abduktiv ansats genom att insamla empiri från socialsekreterare, vilka är verksamma inom 

detta område. Forskningsdesignen i uppsatsen är en intervjustudie. Bronfenbrenners 

ekologiska teori samt Maslows behovshierarki utgjorde studiens teoretiska referensram. 

Studien åsyftade till att undersöka hur socialsekreterare arbetar för att säkerhetsställa en 

fungerande livssituation för ungdomar i familjehem, samt hur de främjar ungdomars 

perspektiv i sitt arbete inom uppföljning. Det insamlade materialet analyserades efter teman 

och färgkodning. Resultat visade att samtliga socialsekreterare anser att en god skolgång 

samt ett fungerande nätverk runt ungdomar är av stor vikt. Resultat visade även att frekvent 

uppföljning av ungdomar i familjehem bör utföras, samt att fyra av sex kommuner har en 

ansvarig socialsekreterare, vilken har till uppgift att endast följa ungdomar genom 

familjehemsprocessen. En av kommunerna vilket inte har barnföljare som en egen befattning 

är under framställning att utveckla detta. Ett ytterligare resultat påvisar att de intervjuade 

socialsekreterarna, på olika sätt, främjar ungdomars perspektiv i sitt arbete. 

 

Nyckelord: socialt arbete, ungdomar, familjehemsplacering, skolgång, uppföljningsarbete, 

socialsekreterare. 
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ABSTRACT 

A large number of children and teenagers are placed in foster care for various reasons. Social 

services have a responsibility to follow up youths and ensure that they have the same 

opportunity for positive development as other young people. A qualitative study was 

conducted with an abductive perspective by gathering material from social workers in this 

particular field. The research design of this study is an interview study. The theoretical 

premise was Bronfenbrenners ecosystem theory and Maslows hierarchy of needs theory. The 

aim of this study was to examine how social services work to secure youths life situation and 

how social workers promotes teenagers perspective in their work. The collected material was 

analyzed thematically. Results showed that all social workers in the study perceived that a 

functioning schooling and network around the teenagers is important. Another outcome was 

that frequent follow-up work in foster care is important and that four of six municipalities 

have one responsible social worker that only follows teenagers in foster care. One of the 

municipalities which do not have one responsible social worker as a separate position is 

under preparation to develop this profession. A further result in this study was that social 

workers variously promote teenagers perspective in their work. 

 

Keywords: social work, teenagers, foster care placement, schooling, follow-up work, social 

worker.  
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1 INTRODUKTION  

I Sverige blir av olika anledningar, ett stort antal barn och ungdomar placerade i familjehem. 

Dessa hem kan antingen vara tillfälliga eller en varaktig lösning. Trots en strävan efter att 

minska antalet familjehemsplaceringar befinner sig idag, enligt Andersson (1998), ungefär 12 

000 barn mellan 0-17 år någon gång i familjehem under ett år. 

Bakomliggande orsaker till beslut om familjehemsplacering kan variera. Beslutet kan 

exempelvis grunda sig på bristande föräldraförmåga eller ungdomars eget beteende (Hedin, 

2012). Även processen vid placering kan ske på olika sätt, antingen genom frivillig placering 

(SoL) eller genom tvångsplacering (LVU) (Börjesson & Håkansson, 1990). Börjeson och 

Håkansson beskriver att problematik som kan uppstå under placeringsprocessen exempelvis 

förekommer vid beslutstagandet, i skolsituationen samt i anpassningen av den nya 

livssituationen. Andra författare som forskat kring ämnet är Kufeldt, Simard och Vachon 

(2000) vilka poängterar vikten av en fungerande samverkan mellan ungdomar, skola, 

biologiska föräldrar, familjehem samt socialtjänst. Detta kan bidra till att förbättra 

familjehemsprocessen. 

För att skydda barn och unga ratificerade Sverige Barnkonventionen 1989, vilken ska verka 

för barnets bästa. Trots detta drabbas barn och ungdomar av missgärningar som på olika sätt 

försvårar möjligheten för en god utveckling. Kapitel 2, 3, 6 och 12 är vägledande för hur 

konventionen ska tolkas (Barnkonventionen, 2011). Då Sverige arbetar efter 

Barnkonventionen menar Cederborg (2014) att ett befintligt skyddsnät föreligger för barn 

och ungdomar i utsatta situationer. Att utgå från barnperspektivet i den professionella 

yrkesrollen innebär att försöka skapa en förståelse för barns belägenhet samt de livsvillkor 

som föreligger dem. Tillsammans med Barnkonventionen ska socialtjänsten verka för 

främjandet av barn- och ungas väl genom en speciell licens. Licensen innebär att arbeta efter 

en utformad modell, Barns Behov I Centrum (BBIC), vilken ser till att sju behov uppfylls 

inom områdena Barns behov, Föräldrars förmåga samt Familj och miljö (Socialstyrelsen, 

2013a). Förekommer brister inom dessa områden bör skyddande insatser tillämpas i någon 

form, exempelvis placering utanför det egna hemmet (Socialstyrelsen, 2013b). Livsvillkoren 

för barn och unga har förändrats över tid. Idag främjas barn och ungas perspektiv bland 

annat genom Barnkonventionen, vilken bidragit till upprättandet av lagar samt 

rekommendationer. En rekommendation, grundat av Regeringen genom, 

Upprättelseutredningens betänkande (SOU 2011:9) lagen om barnföljare, ska särskilt verka 

för att säkerhetsställa kvalitén i uppföljningsarbetet kring barn och unga i familjehem. Enligt 

denna bör barn och unga tilldelas en egen handläggare, en så kallad barnföljare, vilken har 

till uppgift att följa dem genom familjehemsprocessen. 

Trots Barnkonventionen blir ett antal barn och unga familjehemsplacerade varje år. I denna 

process har skolan betydelse för deras välbefinnande. Även nätverk och ett fungerande hem, 

vilket inbegriper stöd till läxläsning, är av vikt för utvecklingen (Hedin, Höjer & Brunnberg, 

2010). Hedin m.fl. studie visar även att många familjehemsplacerade barn och ungdomar 

underpresterar i skolan trots normalbegåvning. En fungerande skolsituation, menar Kjällén 

(2010), kan minska risken för ohälsa hos barn och unga. Kjällens studie visar vidare att 

betydelsen av kamratrelationer, kvalitén på omvårdnaden i familjehem samt upplevelsen av 
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trygghet i allmänhet, ökar ungdomars skolmotivation och förmåga att förbättra sina 

skolresultat. 

Studier visar att ett stort antal barn och unga är placerade i familjehem då de av olika skäl 

inte kan bo med sina biologiska föräldrar (Andersson, 1998). Familjehem bör främja 

ungdomars säkerhet och välbefinnande över tid, i samråd med socialtjänsten (Fernandes-

Alcantara, 2012). Brunnberg, Borg och Fridström (2011) samt Leviner och Eneroth (2012) 

pekar på att samtliga barn och unga i Sverige har en rättighet att bo i ett tryggt hem med en 

fungerande vardag. För att kunna uppnå känslan av trygghet menar Kufeldt, Simard och 

Vachon (2000) att regelbundna samt korrekta uppföljningar krävs. Dessa ligger inom ramen 

för de ansvariga socialsekreterares skyldighet och kompetens. Att studera detta fenomen är 

viktigt då det i stort kan gynna det framtida samhället. En korrekt bedömning och att utföra 

regelbundna uppföljningar av familjehemsplacerade ungdomar är mycket relevant i det 

sociala arbetet. Detta var det huvudsakliga skälet till undersökningen. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån socialsekreterares perspektiv undersöka 

familjehemsplacerade ungdomars tillvaro. Vidare åsyftas studien att undersöka hur 

socialsekreterare arbetar med ungdomars nätverk, vilket inbegriper familjehemsföräldrar, 

biologiska föräldrar samt kamrater. Ett ytterligare syfte med studien är att se till hur 

ungdomars perspektiv främjas under uppföljningsarbete. Detta kommer att besvaras utifrån 

följande frågeställningar. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka upplevelser har ansvarig socialsekreterare av familjehemsplacerade ungdomars 

situation i skolan? 

 Hur ser betydelsen ut av fungerande nära relationer för ungdomar i familjehem enligt 

ansvarig socialsekreterare? 

 Hur ser ansvarig socialsekreterare till att familjehemsplacerade ungdomars 

livssituation fungerar? 

 På vilka sätt arbetar ansvarig socialsekreterare med att främja ungdomars perspektiv 

under familjehemsprocessen? 
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2 CENTRALA BEGREPP 

Nedan definieras centrala begrepp vilka används i studien. Detta för att underlätta 

förståelsen av studiens kontext.   

LVU 

LVU innebär Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU verkar som ett skydd 

för barn och ungdomar som på olika sätt far illa (Leviner & Eneroth, 2012). 

SoL 

I studien definieras Socialtjänstlagen (2001:453) som SoL. SoL är en ramlag som ska verka 

för att främja individers olika behov (Fridström Montoya, 2012). 

BBIC 

BBIC definieras i föreliggande studie som det system vilket ska se till barn och ungas behov 

under familjehemsprocessen (Socialstyrelsen, 2013). 

Familjehem 

Med familjehem menas i studien ungdomar som blivit placerade i andra boenden istället för i 

det biologiska hemmet (Leviner & Eneroth, 2012). 

Ungdomar 

I denna studie har författarna använt sig av begreppen ungdomar och den unge, vilka är 

mellan 13 till 18 år. 

Ansvarig socialsekreterare, Barnföljare, Barnuppföljare 

I arbetet har författarna använt olika benämningar för ansvarig socialsekreterare som 

Barnuppföljare samt Barnföljare. Dessa definitioner beskriver socialsekreterare vilka arbetar 

med uppföljning av ungdomar i familjehem. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan redogörs tidigare forskning inom området uppföljning av ungdomar i familjehem. 

Detta presenteras utifrån följande teman: Familjerelationer, Skolan, Upplevelser av 

placeringen samt Uppföljning av familjehemsplacering. 

3.1 Vikten av familjerelationer för ungdomar placerade i familjehem 

En kvalitativ studie där Andersson (1998) intervjuade unga i familjehem, visar att 

familjehemsplacerade ungdomar har kontakt med sina biologiska föräldrar. Att inte ha någon 

eller en bristfällig kontakt med den biologiska familjen kan leda till att ungdomar utvecklar 

en dålig självbild. Detta resultat presenteras även i en kvalitativ/kvantitativ studie utförd av 

Kufeldt, Simard och Vachon (2000). En god kontakt och samverkan mellan ungdomars 

biologiska föräldrar, familjehem och socialsekreterare, menar även Robertsson (2006) är 

viktig i bedömning, ingripande samt uppföljning av ungdomar. Ett ytterligare resultat av 

Andersson (1998) visar att ungdomar känner tillhörighet till deras familjehem även om en 

god kontakt till den biologiska familjen finns. Detta resultat kan beskrivas som att deras syn 

på familjehemmen är positiv. Hedins (2012) kvalitativa studie, där Collins interaktionsteori 

användes, lyfter fram värdet av humor samt gemensamma aktiviteter i familjehem. Detta har 

visat sig ha stor betydelse för att ungdomar ska kunna skapa en känsla av tillhörighet till 

familjehemmet. Resultatet sammanfaller även med Mantillas (2012) undersökning där det 

framkommer att en god kommunikation finns mellan placerade ungdomar och deras 

familjehemsföräldrar. 

3.2 Skolans betydelse för familjehemsplacerade ungdomar 

Smucker, Kauffman och Ball (1996) har utfört en kvantitativ studie där familjehemsplacerade 

ungdomar jämförts med icke placerade ungdomar. Resultat visar att placerade ungdomar 

löper större risk för en försämrad skolsituation jämfört med ungdomar vilka inte är 

placerade. Utfall från Hedins (2012) kvalitativa studie visar däremot att 

familjehemsplacerade ungdomar som tidigare haft svåra skolproblem, oftast förbättrar 

skolsituationen i den nya hemmiljön. För att kunna säkerhetsställa att en god skolmiljö finns 

för ungdomar i familjehem menar Samdal, Nutbeam, Wold och Kannas (1998) att 

skolorganisationen, samt viktiga relationer i skolan bör fungera. 

Hedin, Höjer och Brunnberg (2010) visar genom en kvalitativ studie, där Collins 

interaktionsteori användes, att skolan är av stor vikt för ungdomars välbefinnande och 

positiva utveckling. Studien visar även att betydelsen av vänner signifikant förbättrar 

situationen i skolan hos placerade ungdomar, då inlärning och ett rikt socialt liv kan bidra till 

att stärka deras självförtroende. Dessutom menar Hedin m.fl. att det är av vikt att en god 

samverkan föreligger mellan familjehem och skola, där även en ambition att stötta i 

läxläsning finns i familjehemmet. För att uppnå det Hedin m.fl. lyfter fram angående 
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samverkan, menar Kufeldt m.fl. (2000) att ansvarig socialsekreterare bör involveras än mer i 

placerade ungdomars skolsituation. Forskning från Hedin m.fl. (2010) lyfter även upp 

resultat som påvisar att ungdomar efter en genomförd placering har förbättrat attityden 

gällande skolans betydelse. De menar att familjehemsföräldrar hjälper till att bidra till detta 

genom adekvat stöd och trygghet. 

3.3 Ungdomars upplevelser av familjehemsplacering 

Maluccio (1985) samt Andersson (1998) genomförde olika typer av studier men påvisar 

samma resultat, att placerade ungdomar inte uttrycker några skillnader i upplevelsen av att 

bo i familjehem jämfört med andra ungdomar. Hedin (2012) påpekar att det kan finnas en 

sårbarhet hos unga i familjehem men att de ändå oftast lyckas hantera situationen och 

anpassa sig till den nya omgivningen. Detta förutsätter att ungdomar upplever att 

familjehemmet är säkert och tryggt. För att öka på förståelsen och acceptansen hos 

familjehemsplacerade ungdomar för den nya livssituationen, menar både Andersson (1998) 

och Hedin m.fl. (2010) att konkreta regler och rutiner i vardagen är av stor vikt för att skapa 

stabilitet och en lugn hemmiljö. Hedin m.fl. visar även att känslan av tillhörighet förstärks 

hos ungdomar om de aktivt får delta i beslut gällande dem själva. Vikten av att engagera dem 

i den egna planeringen samt i beslutsprocessen kan leda till att upplevelsen av placeringen 

förbättras. Kufeldt m.fl. (2000) kvalitativa och kvantitativa studie påvisar att detta kan leda 

till en starkare känsla av tillhörighet till familjehemmet. Dessa aspekter betonar även Boddy 

(2013) i sin litteraturstudie då barnperspektivet är av stor vikt att begrunda under hela 

familjehemsprocessen. En annan forskare som betonar värdet av att engagera ungdomar i 

processen är Andersson (1998) då hon menar att detta kan stärka barnperspektivet. 

3.4 Uppföljning av familjehemsplacering 

McMillen och Groze (1994) presenterar i sin studie att familje- samt placeringsgenogram är 

metoder som med fördel kan användas för att skapa en helhetssyn över ungdomars 

familjekonstellation, samt få en överblick av eventuella brister i deras beteendemönster. 

Detta menar de kan vara användbart i såväl bedömning som uppföljning av 

familjehemsplaceringar. Lika viktigt som det kan vara att använda genogram och dylikt 

menar Robertsson (2006) i sin litteraturstudie, att det är av vikt att öka antalet kvalificerade 

socialsekreterare, vilka ska fokusera på unga i familjehem. Dessutom menar hon att en bättre 

förståelse krävs för professionen samt att en tydlighet i roller och arbetsuppgifter finns. Detta 

för att kunna hålla en god kvalité i bedömning och integrationsstrategier. Även Fulcher och 

Mcgladdery (2011) menar att detta är något som kan hjälpa till att stärka kvalitén inom 

området. Resultat påvisar även att en stor vikt bör ligga på att kvalitén upprätthålls inom 

området familjehemsplaceringar, genom att barnföljare bland annat innehar rätt kompetens. 

Detta för att ungdomars livssituation samt utveckling på det sättet kan gynnas. Kufeldt m.fl. 

(2000) har genom en kvantitativ/kvalitativ metod utvecklat ett särskilt mätinstrument att 

tillämpa inom bedömning samt uppföljning. Användning av detta mätinstrument kan bland 

annat hjälpa till att höja kompetensen hos de som arbetar med familjehemsplaceringar. 

Robertssons (2006) studie visar att grundläggande faktorer i arbetet med 

familjehemsplacerade ungdomar dels kan vara att en god bedömning utförs, samt att 
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tillvägagångssättet i ingripandet är passande. Detta för att kunna gynna ungdomars positiva 

utveckling. Även Kufeldt m.fl. (2000) styrker det Robertsson (2006) påpekar då de menar att 

användningen av det utformade mätinstrumentet kan gynna ungdomar i familjehem då de 

lättare har möjlighet att göra sina röster hörda. Detta kan då leda till en förbättring av 

uppföljningsarbetet. Kufeldt m.fl. (2000) berör även att en frekvent uppföljning av 

ungdomar ska utföras. De poängterar dessutom meningsfullheten i utvecklandet av goda 

relationer mellan familjehemsplacerade ungdomar och ansvarig socialsekreterare. Detta för 

att möjliggöra för djupa samtal och diskussioner under uppföljningen. Dessa samtal och 

diskussioner menar Andersson (1998), Hedin (2012) och Boddy (2013) kan öka känslan av 

delaktighet hos familjehemsplacerade ungdomar. Fulcher och Mcgladdery (2011) anser att en 

god samverkan krävs då olika aktörer agerar kring familjehemsplacerade ungdomar. Dessa 

aktörer kan vara ansvarig socialsekreterare, skola, familjehem, biologiska föräldrar samt far- 

och morföräldrar. Fulcher och Mcgladdery menar att en god samverkan kan vara viktig för 

att säkerhetsställa placerade ungdomar samma möjlighet till en god utveckling som andra 

ungdomar har. Kufeldt m.fl. (2000) instämmer i att samverkan är av vikt men anser även att 

ett bättre samarbete bör finnas mellan socialsekreterare och lärare. 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan följer en fördjupning av studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa är 

Bronfenbrenners ekologiska teori (1994) samt Maslows behovshierarki (1987). Då studien 

syftar till att undersöka nätverkets betydelse för familjehemsplacerade ungdomar utifrån 

socialsekreterares perspektiv, fann vi Bronfenbrenners ekologiska teori högst lämplig att 

använda. Denna teori bidrog till en förklaring i analysen kring påverkan av närmiljö och 

relationer samt deras samspel med varandra. Gränsers betydelse för individers tillvaro samt 

systemen innanför gränserna, beskrivs av Parrish (2012), vilket är det som Bronfenbrenners 

(1994) teori bland annat berör. Fokus låg på hur de olika miljösystemen interagerar med 

varandra och betydelsen de har för individers livssituation. Maslows (1987) behovshierarki 

nyttjas som ett förhållningssätt i studiens analys. Detta för att belysa vikten av att ungdomar i 

familjehem får sina behov tillgodosedda under familjehemsprocessen, samt att påvisa hur 

detta kan stärka deras välmående och vidare utveckling. 
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4.1 Bronfenbrenners ekologiska teori 

Ett systemteoretiskt perspektiv kan underlätta förståelsen för individers och gruppers 

samspel. Ekosystemet som följer visar de grundläggande delarnas betydelse för varandra. 

Genom systemet kan människor betraktas i sin miljö, att individers olika delar bildar 

helheter. Figuren (1) nedan beskriver Bronfenbrenners (1994) ekologiska teori, vilken 

baseras på fem miljösystem där alla individuellt och tillsammans har en betydelse för 

beteendet och utvecklingen hos exempelvis ungdomar i familjehem. 

                    
Figur 1 är inspirerad av Bronfenbrenners (2014) Ekologiska teori 

Mikrosystemet har en direkt påverkan på ungdomars välmående då en god samvaro till den 

biologiska familjen och familjehem är viktig. Dessutom har kamrater i och utanför skolan, 

samt själva skolorganisationen betydelse för den vidare utvecklingen hos 

familjehemsplacerade ungdomar. Mesosystemet tillsammans med Mikrosystemet bildar 

relationen mellan placerade ungdomars omedelbara nätverk och skolorganisationen. 

    Unga individers tillvaro påverkas även indirekt av Exosystemet i form av att exempelvis 

socialtjänst, tar beslut och agerar i ärenden som berör ungdomar i familjehem. Detta kan 

exempelvis vara beslutet i att förflytta dem från det biologiska hemmet till ett familjehem och 

att ett eventuellt byte av skola sker i samband med detta. Makrosystemet är det miljösystem 

som berör den sociala samt den kulturella aspekten. Detta kan vara av stor vikt då 

familjehem bör matcha ungdomars förväntningar, religion och kultur i största möjliga mån. 

Bronfenbrenner (1994) har även ett sista miljösystem, det så kallade Kronosystemet, som 

inbegriper det sociohistoriska perspektivets påverkan. Detta kan exempelvis inbegripa 

separationen mellan ungdomar och deras biologiska hem i samband med en 

familjehemsplacering. 
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Parrish (2012) beskriver ett system som en helhet innanför gränserna. I en individs närhet, 

både direkt och indirekt, interagerar alla system vilket påverkar människans beteende och 

utveckling. Dessa bildar ett system som i sin tur har förbindelse med större system, 

exempelvis familjehem som ska interagera med placerade ungdomars biologiska familj, samt 

med skola och socialtjänst. Dessa nivåer har sina egna gränser som exempelvis 

familjemedlemskap och olika professioner. Samspel och kommunikation mellan familj, skola 

samt exempelvis socialtjänst är viktigt för att öppna upp gränserna mellan systemen. Det 

ultimata är att ett utbyte av information möjliggörs samt att en god kommunikation, trots 

gränser, finns mellan dessa instanser. Samtidigt bör slutna gränser finnas vilka ska verka 

som ett skydd för familjernas integritet, samt även för de olika organisationerna. Gränser 

inom systemen är nödvändiga för att familjehemsplacerade ungdomar, biologiska föräldrar, 

familjehem, skola samt socialsekreterare ska ges möjlighet till olika roller och relationer till 

varandra. Dessa aktörer kan vara verksamma inom områden som exempelvis familjen, 

fritidsaktiviteter, skola samt socialtjänst. Alltför ogenomträngliga gränser leder dock till att 

stress och onormal utveckling lättare uppstår samt att det motsatta scenariot med för icke 

fasta gränser dem emellan gör att rollerna blir oklara (Hæggman & Sjöblom, 2000; Parrish, 

2012). 

4.2 Maslows behovshierarki 

Levander (2002) samt Parrish (2012) beskriver Maslows människosyn som positiv. Maslow 

utvecklade en teori där samspelet mellan människors behov och känslor förklaras. Han 

menade att viljan till att tillfredsställa de primära- samt de sekundära behoven, är ett tecken 

på god hälsa där individer har en egen förmåga att uppnå en god tillvaro. Med anledning av 

dessa orsaker utvecklade Maslow en behovshierarki för att beskriva behoven som människor 

har, samt i vilken ordning dessa behöver tillfredsställas. Dessa behov beskrivs nedan (se figur 

2) genom Parrish (2012) i form av sju olika nivåer. Det fysiologiska behovet, behov av 

trygghet, tillhörighet, kärlek samt bekräftelse. Även kognitiva och estetiska behov, samt ett 

behov av självförverkligande finns hos individer. 



9 

Figur 2 är inspirerad av Maslows (1987) behovshierarki  

Maslows behovshierarki i Parrish (2012) betonar att de fysiologiska behoven, som mat och 

husrum, behovet av att uppleva kärlek i olika former samt behov av fysisk- och psykisk 

trygghet är av största vikt för människor. Även behovet av att känna tillhörighet inom olika 

gruppkonstellationer samt att få bekräftelse och acceptans för sin person, är betydande för en 

god utveckling. Dessa hör till individers grundläggande behov, de så kallade primärbehoven. 

De sekundära behoven står för sökandet av kunskap och förståelse genom exempelvis skolan. 

Estetiska behov i form av att exempelvis ha hela och rena kläder samt att ha möjligheten till 

att förverkliga sig själv för att nå sin fulla potential, hör till de abstrakta behoven. Maslow i 

Parrish (2012) menar att det för individer är omöjligt att uppfylla de abstrakta behoven, om 

inte de primära behoven först blir tillgodosedda. 

Levander (2002) poängterar signifikansen i att samspelet mellan individers behov och 

känslor är en förutsättning för en vidare god utveckling. Maslow (1987) menar att människor 

påverkas negativt om tillfredsställelse brustit i något behov men att det däremot kan ge olika 

utfall beroende på vilket behov som inte uppfyllts. Han menar att en utveckling sker genom 

hela livet. Skulle brister i behovshierarkin uppstå under utvecklingen finns ändå goda 

möjligheter till att återuppbygga dessa i samtliga skeden av livet. Maslow i Parrish (2012) 

beskriver genom sin behovshierarki, vikten av att ungdomar i familjehem både får de 

primära och de sekundära behoven tillgodosedda. Detta ska ansvarig socialsekreterare samt 

familjehemmet tillgodose under uppföljningsprocessen. Även de biologiska föräldrarna kan 

ha ett ansvar i denna process. Familjehemmet ska bistå ungdomar som lämnat sitt biologiska 

hem med fysisk trygghet i form av exempelvis mat och materiella ting. Den psykiska 

tryggheten som bland annat gestaltar sig som kärlek och omvårdnad kan vara väsentlig för 

den fortsatta goda utvecklingen hos de placerade. I det innefattas även att nätverket 

tillgodoser ungdomar bekräftelse och uppmuntran under processen. 
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5 METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL 

5.1 Val av metod 

Den föreliggande studien utfördes genom en kvalitativ metod då den ger möjlighet till 

djupare dialoger samt att kunna ställa följdfrågor under intervjuerna. Detta ger en bättre 

förståelse för det valda ämnet, vilket är uppföljningsarbete av familjehemsplacerade 

ungdomar. Studien avsåg att undersöka hur socialsekreterare, utifrån deras perspektiv, 

tillgodoser en god tillvaro för ungdomar i familjehem. Berättelserna bildade empirin för 

analysen vilket Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver vara ett användbart 

tillvägagångssätt, om en djupare förståelse för ett ämne vill uppnås. Studiens utformning är 

en intervjudesign. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är hermeneutisk, vilket 

anspelar på delars betydelse för helheten. Författarna ansåg att den valda ansatsen var 

användbar då den visar på hur ungdomars nätverk, hem- samt skolsituation påverkar deras 

välmående i stort. I föreliggande studie har Bronfenbrenners (1994) ekologiska teori samt 

Maslows (1987) behovshierarki använts. Författarna har valt en abduktiv ansats, detta då 

inspiration hämtats från Alvesson och Sköldbergs (2008) litteratur. Denna ansats präglar 

studien då den har tillämpats genom att empirisk fakta, teorier och teman växt fram allt 

eftersom och i och med det bidragit till en djupare förståelse för det insamlade materialets 

kontext. Det empiriska materialet valdes att analyseras med hjälp av att färgkoda texten efter 

studiens frågeställningar då denna analysmetod bedömdes vara den bäst tillämpliga.  

5.2 Urval och avgränsning 

I studien har ett målstyrt urval nyttjats då intervjupersoner valts utifrån studiens syfte, samt 

utifrån att de är verksamma i olika orter. Ett snöbollsurval har även använts då en 

socialsekreterare, som studiens författare redan hade kontakt med, skickade ut mejl till ett 

antal personer vilka arbetar med uppföljning av barn och unga. Detta resulterade i att 

författarna fick kontakt med resterande intervjupersoner till studien, vilka var sex 

socialsekreterare inom detta område. Av dessa sex är två verksamma i större orter samt fyra i 

mindre, två arbetar både med utredning och uppföljning och fyra arbetar endast med 

uppföljning. En av socialsekreterarna är inte längre verksam som uppföljare, däremot har 

personen erfarenhet av uppföljningsarbete i en tidigare befattning. 

En avgränsning gjordes genom att undersöka hur socialsekreterare arbetar för att 

säkerhetsställa en god livssituation hos placerade ungdomar, samt hur de arbetar för att 

främja ungdomars perspektiv. Med tanke på uppsatsens utformning har studien begränsats 

till att enbart intervjua sex socialsekreterare med erfarenhet av uppföljningsarbete. En annan 

avgränsning i studien har genomförts då intervjuerna har utförts i fyra mindre städer samt i 

två större. Denna avgränsning gjordes då intresset fanns hos författarna att granska olika 
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kommuners arbete inom uppföljning. En ytterligare avgränsning gjordes genom att utgå från 

två teoretiska perspektiv samt elva vetenskapliga artiklar. 

5.3 Datainsamling och genomförande 

Inför datainsamlingen författades ett missivbrev (se Bilaga A) samt en intervjuguide (se 

Bilaga B) som granskades för att passa studiens syfte och frågeställningar. Missivbrevet 

skickades ut via mejl till socialsekreterare verksamma i olika orter, vilka arbetar med 

uppföljning. Detta var en förfrågan till att delta i studien. Då sex av dem visade intresse till 

att medverka tillfrågades de om lov för att spelas in. Intervjuguiden utformades på ett 

semistrukturerat sätt för att lämna utrymme till flexibilitet under intervjuerna. 

Intervjuguiden delades in i sju teman (bakgrundsfrågor, orsak till placering, uppföljning av 

ungdomar i familjehem, vikten av ett fungerande nätverk kring ungdomar, vikten av en 

fungerande skolgång, samverkan och avslutning) där frågorna berörde studiens 

forskningsområde. Dessa är riktlinjer som Bryman (2011) redogör för. Intervjupersonerna 

intervjuades på sina respektive arbetsplatser efter deras önskemål. Författarna upptäckte 

efter två genomförda intervjuer att en väsentlig intervjufråga för studien sakandes, vilken 

kompletterades via mejl av de redan berörda socialsekreterarna. Frågan fördes sedan in i 

intervjuguiden innan resterande intervjuer genomfördes. Studiens vetenskapliga artiklar 

fanns tillgängliga genom en databas på Mälardalens Högskola. Databasen som användes vid 

artikelsökningen var Social Service Abstracts där sökorden var social work, foster care, 

school, network, youths och Integrated Children’s System. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Då studien är kvalitativ är språkets nyanser av stor vikt. Därför spelade författarna in 

intervjuerna och transkriberade det empiriska materialet ord för ord. Dessutom fördes 

anteckningar för att kunna upptäcka detaljer kring såväl det verbala språket som 

kroppsspråket hos intervjupersonerna. Detta för att senare underlätta analysen. 

En hermeneutisk utgångspunkt präglade analysen av det empiriska materialet. Det 

hermeneutiska perspektivet visar på en pendling mellan delar och helhet. Denna ansats var 

tillämplig för författarna då familjehemsplacerade ungdomars hela tillvaro granskas genom 

uppföljning. Analysen utfördes genom att först konstruera en intervjuguide som innehöll sju 

teman, vilka hade sin grund utifrån studiens frågeställningar, samt även från studiens 

insamlade forskning. Efter intervjuerna färgkodades texten utifrån frågeställningarna. Dessa 

färgkoder samt material från intervjuerna fördes sedan in i sex separata dokument. Analysen 

utfördes sedan med hjälp av den färgkodade empirin, relevant forskning samt utifrån utvalda 

teorier för det studerade området. Författarna fick inspiration att färgkoda det empiriska 

materialet utifrån frågeställningarna genom Alvesson och Sköldbergs (2008)  

litteraturframställning. 



12 

5.5 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå en god validitet är det viktigt att undersöka det studien syftar till att göra 

(Thurén, 2007). För att stärka validiteten i studien har handledningstillfällen tillgodosetts av 

ansvarig handledare. För att åstadkomma intern validitet fanns en överrensstämmelse 

mellan de intervjupersoner som valts samt studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjupersonerna som deltog var sex yrkesverksamma inom socialtjänsten med erfarenhet 

av uppföljningsarbete. Detta överensstämmer med studiens avsikt vilket var att undersöka 

hur familjehemsplacerade ungdomars livssituation ser ut. 

     Thurén förklarar att extern validitet kan vara överförbar då resultatet kan generaliseras 

genom tid, rum och population. Studien bedöms i detta fall inte kunna generaliseras då den 

genom en kvalitativ ansats har för få deltagare. 

Reliabiliteten anses i denna studie vara bristfällig eftersom endast sex intervjuer 

genomfördes. Tidsbegränsningen lämnade inte utrymme för att testa intervjuguiden på 

oberoende part. Trots tidsbrist intervjuades däremot sex socialsekreterare där båda 

författarna deltog och kom fram till samma slutsatser. Att uppnå extern reliabilitet bedöms 

vara svårt eftersom en kvalitativ studie sällan kan göras om på samma sätt. Ett annat mått på 

reliabilitet är att intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt, vilket kan benämnas vara 

pålitligt. Studien bedöms dock vara relativt tillförlitlig då en objektivitet upprätthållits där 

författarnas egna värderingar och tolkningar inte har påverkat studiens resultat. Detta är 

något som Bryman (2011) förespråkar. 

5.6 Etiskt ställningstagande 

Författarna har valt att utföra intervjuer med socialsekreterare verksamma inom uppföljning 

av familjehemsplacerade ungdomar, då detta urval inte utgjorde några etiska svårigheter.  

Anteckningar och ljudupptagningar från intervjuerna har författarna hanterat utifrån 

konfidentialitetskravet. Materialet ämnas raderas efter studiens färdigställande, detta för att 

säkerhetsställa deltagarnas identitet. Konfidentialitetskravet har även följts då 

intervjupersonerna refererats med kvinnliga namn, detta för att inte röja deras identiteter De 

forskningsetiska principerna gällande informationskravet har uppfyllts, då 

intervjupersonerna genom missivbrevet har informerats om syftet med undersökningen. 

Samtliga intervjupersoner har tagit del av samtyckeskravet, att de när som helst under 

studien kan avbryta sitt deltagande. Dessutom har författarna informerat om att allt insamlat 

material endast används i studien. Valet av intervju och intervjuguide som metod gjordes av 

författarna utifrån etiska aspekter, för att på bästa sätt följa de principer som Bryman (2011) 

beskriver. I studiens resultatdel har författarna använt citat utifrån socialsekreterarnas 

berättelser. Citaten har redigerats i mindre omfattning, utan att innebörden av utlåtandena 

har förändrats, detta för att skapa ett mer ledigt talspråk (Kvale & Brinkman, 2014). Samtliga 

intervjupersoner uttryckte sin önskan om att ta del av den färdiga studien. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras resultat från intervjuer med sex socialsekreterare verksamma i olika 

kommuner och deras upplevelser av skola, betydelsen av nätverk kring ungdomar i 

familjehem samt upplevelser av på vilket sätt ungdomarnas tillvaro tillgodoses av 

socialtjänsten. Dessutom visas resultatet av hur socialsekreterare främjar 

familjehemsplacerade ungdomars perspektiv. 

     Socialsekreterarna har varierande befattningar där fyra arbetar som 

barnföljare/barnuppföljare och har som uppgift att endast följa barn och unga i familjehem 

och två arbetar med både utredning och uppföljning. Socialsekreterarna har tilldelats 

namnen: Maria, Eva, Jessika, Nina, Sara samt Gunilla. Nina och Gunillas kommun har ingen 

specifik barnföljare/barnuppföljare. Både utredning och uppföljning utförs av samma 

personer. Dock är Gunillas kommun under utveckling att införa barnföljare/barnuppföljare 

som en egen befattning. Marias kommun har en verksam barnföljare och i Saras kommun 

arbetar två barnföljare. Det exakta antalet barnföljare/barnuppföljare som arbetar i Evas och 

Jessikas kommun framkommer inte. Alla socialsekreterare i studien utom Nina är utbildad 

socionom. Hon har genomgått enstaka kurser under de verksamma åren som 

socialsekreterare. Samtliga har varierande arbetslivserfarenhet inom det sociala arbetet. Det 

empiriska materialet analyseras i förhållande till två teoretiska utgångspunkter samt relevant 

forskning. 

6.1 Socialsekreterares upplevelser av skolgångens betydelse för 

familjehemsplacerade ungdomar 

Resultat visar att samtliga verksamma socialsekreterare uttrycker vikten av en fungerande 

skolgång för barn och unga, i synnerlighet familjehemsplacerade ungdomar. Detta då det 

lägger grunden för förutsättningar att nå ett självförverkligande. Jessika påpekar att: 

Det står till och med i lagen att vi måste se till att ungdomar som är placerade i familjehem ges 

det stöd och den hjälp som behövs för att de ska kunna klara av sin undervisning och de mål 

som skolan har. 

Eva styrker att stöd och hjälp är av vikt för ungdomars möjlighet till fungerande skolgång 

med påståendet: 

Det är helt rimligt både utifrån vilka chanser de får i framtiden men också om tilltron till sig 

själva. Även för att kunna lyckas utifrån att de tidigare inte har haft stödet hemma eller att de 

har haft egna problem. 

Detta sammanfaller med en studie utförd av Hedin m.fl. (2010) som menar att ungdomars 

välbefinnande och positiva utveckling bland annat har sin grund från skolan. För att detta 

ska kunna vara möjligt måste skolorganisationen samt viktiga relationer i skolan fungera 

(Samdal m.fl., 1998). Skolans betydelse diskuteras även av Bronfenbrenner (1994) då han 

menar att skolan som system har en inverkan på individens utveckling. Maria poängterar 

vikten av en fungerande skolgång för familjehemsplacerade ungdomar genom att säga 

“skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att få ett bra liv i vuxen ålder. Att vara 

självständig vad gäller arbete och så. Det gör att man inte hamnar utanför samhället”. Hon 

menar att det är familjehemmet som har uppdraget att stötta ungdomar vad gäller läxor och 

den allmänna skolgången. Precis som intervjupersonerna poängterar värdet av skolan för 
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ungdomar, visar även forskning (Kjällén, 2010) detta. Kjällén menar trots att en 

normalbegåvning finns hos placerade barn och unga befinns ändå skolprestationen vara 

lägre. Detta stödjer även Smucker m.fl. (1996) som menar att ungdomar i familjehem löper 

en större risk för att underprestera i skolan jämfört med andra unga. Maslows (1987) 

behovshierarki belyser primärbehoven som viktiga att tillgodose av både skolan och 

familjehemmet. 

Majoriteten av socialsekreterarna tillskriver att många ungdomar i familjehem tidigare 

saknat regler och rutiner i det biologiska hemmet. Detta konstaterar Jessika genom ett 

utlåtande: “En del barn har kanske kommit efter och inte kunnat koncentrera sig i skolan på 

grund av tidigare hemförhållanden som kanske har sett väldigt illa ut”. Att ha konkreta 

regler och rutiner kan för ungdomar vara avgörande för att skapa stabilitet i bland annat 

skolsituationen (Hedin m.fl., 2010). Dessa aspekter, menar socialsekreterarna, kan ligga till 

grund för en sämre skolsituation, även efter placeringen då själva flytten till familjehem, byte 

av skolan samt byte av kamrater kan vara traumatisk för ungdomar. Hedins (2012) resultat 

pekar dock på att ungdomar i familjehem, vilka tidigare haft problem i skolan, ofta finner 

motivationen tillbaka och förbättrar sina skolresultat i den nya hemmiljön. Hedins resultat 

sammanfaller med majoriteten av socialsekreterarnas upplevelser att skolsituationen ofta 

förbättrats efter en placering, då ungdomar bytt miljö och fått en nystart. En av 

socialsekreterarna (Sara) poängterar vikten av att ungdomar får rätt stöd och hjälp av 

barnföljare. Hon påpekar dock att det förutsätter att själva överlämningen till familjehemmet 

sker på ett bra sätt. Marias uppfattning är att familjehemsplacerade ungdomar i större 

utsträckning är i behov av extra stöd och hjälp i skolan. Maslows (1987) behovshierarki visar 

att brist av trygghet kan leda till en sämre skolsituation för familjehemsplacerade ungdomar. 

Evas upplevelse av ungdomars skolmotivation är att: “Prestationen är varierande. Några 

ungdomar är väldigt duktiga och självgående medan andra har någon form av problem. 

Det är i de lägena vi behöver vara noga med att bevaka ungdomens rätt till stöd”. Hon 

påpekar att de på deras socialkontor fokuserar väldigt mycket på barn och ungas utbildning 

och noggrant ser till behovet av stöd i skolan. Uppföljningen sker genom att familjehem, 

barnuppföljare, skolsamordnaren på socialkontoret, samt skolan samarbetar. Även Gunilla, 

Maria och Sara pekar på vikten av ett nära samarbete med skolan, samt med familjehem. 

Jessika informerar att de i hennes kommun har en omfattande kontakt med berörda i skolan. 

Maria fortsätter med att både socialtjänsten och skolkuratorerna befinner sig i samma 

byggnad vilket underlättar samarbetet. Något som kan försvåra uppföljningsarbetet är att de 

har många placerade barn och unga i hela landet, vilket i sin tur kan betyda lika många 

skolor. Då måste de finna andra sätt att samarbeta kring ungdomen. Sara inflikar att hon tror 

att det goda samarbetet i hennes kommun beror på att det är en mindre ort. Nina säger att 

den omedelbara samverkan med skolan inte är deras uppgift, utan skolteamets. Gunilla 

menar i motsats till Nina att de vid behov är med på skolmöten, samt elevvårdskonferenser. 

Det de däremot inte gör är att delta under utvecklingssamtal, vilket hon anser kan vara bra. 

Inte heller Ninas kommun deltar i dessa samtal. Det är familjehemmens uppgift om inte 

något akut föreligger. Maria tillstår däremot att de har som ambition att någon gång per år 

vara med på utvecklingssamtal för att på det sättet förbättra samverkan mellan skola och 

lärare. Tyvärr har det inte alltid funnits tid, men hon har förhoppningen att det ska ske 

framöver. Forskarna Kufeldt m.fl.(2000) anser att denna ambition vore bra då en bättre 

samverkan mellan lärare och socialsekreterare bör finnas kring placerade ungdomar. 

Bronfenbrenner (1994) styrker detta och menar att individer och grupper bör samspela med 

varandra och därmed tillåta att till viss del överskrida varandras gränser. Exempel på det är 
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att skola och socialtjänst integrerar med varandra genom samspel och kommunikation. För 

att uppnå ett gott samarbete menar samtliga socialsekreterare att det är avgörande att 

förståelse, tillit och respekt finns för varandras profession samt kring beslutstagande. Maria 

poängterar: 

Att samverkan fungerar är socialtjänstens ansvar eftersom det är av stor vikt för den ungas 

välfärd och utveckling. Vi organisationer måste även respektera varandras profession och 

uppdrag för ungdomars skull. Det kan ibland vara svårt då vi har olika lagar att följa men med 

ömsesidig respekt fungerar det. 

Viss forskning pekar på att familjehem har ett ansvar gentemot ungdomar att tillgodose 

stabilitet i hemmiljön. Detta kan bland annat vara att stötta i skolarbetet (Hedin m.fl., 2010). 

Majoriteten av de som intervjuades för studien menar att familjehemmet har som uppdrag 

att bistå ungdomar med det stöd som behövs. Maria berättar att det bland annat kan vara att 

få stöd i läxläsning samt i den allmänna skolgången. Detta får stöd av Maslow (1987) då han 

poängterar signifikansen i att individens emotionella mentalitet bekräftas av skola samt 

familj. 

6.2 Socialsekreterares upplevelser av nätverkets betydelse för 

familjehemsplacerade ungdomar 

Ett fungerande nätverk anses av alla socialsekreterare vara av största vikt för 

familjehemsplacerade barn och ungdomars välmående. Detta styrker Maria genom citatet: 

Det är väldigt viktigt att barn har trygga vuxna att anförtro sig åt. Om barn tidigt får lära sig 

vad bra relationer är så är det ju en av de största skyddsfaktorerna, att kunna hålla och bygga 

relationer i vuxen ålder. 

Likväl menar Robertsson (2006) att relationer mellan familjehemsplacerade ungdomar och 

deras biologiska nätverk är viktigt, då resultat visar att obefintlig kontakt med de biologiska 

föräldrarna, kan bidra till en dålig självbild hos ungdomar. Detta styrker Maslow (1987) då 

han poängterar vikten av att ungdomar får kärlek, trygghet, bekräftelse samt upplever 

känslan av tillhörighet till närstående. För att stärka familjehemsplacerade ungdomars 

nätverk menar samtliga professionella att relationen till de biologiska föräldrarna är särskilt 

viktig då tanken bör vara att ungdomar ska återvända hem. De menar att kontakten och 

samverkan med de biologiska föräldrarna ska främjas i arbetet, genom kontinuerligt 

umgänge och samtal. Eva menar att utformningen av umgänget kan variera beroende på de 

uppsatta målen i genomförandeplanen. Genom ett systemteoretiskt perspektiv kan bristen av 

föräldrakontakt vara betydande, då de olika systemen integrerar med varandra och påverkar 

ungdomars utveckling, samt beteende (Bronfenbrenner, 1994). 

Fulcher och Mcgladdery (2011) betonar vikten av en god kommunikation mellan samtliga 

parter i nätverket kring familjehemsplacerade ungdomar. Detta för att en samverkan ska vara 

möjlig, samt att familjehemsplacerade ungdomar ska få den hjälp och stöd de behöver. Både 

Sara och Nina menar att kommunikationen kan förbättras genom att exempelvis inkludera 

mor- och farföräldrar, samt övrig släkt i mötena. Jessika arbetar på det sättet då hon försöker 

bygga på de friska kontakterna i ungdomars nätverk. Samtliga socialsekreterare påpekar att 

de har goda erfarenheter av samverkan med det biologiska nätverket. 
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    Gunilla, Sara och Jessika lyfter upp att de i uppföljningsarbetet möjliggör för ungdomar att 

utöva en fritidsaktivitet de är intresserade av. De poängterar att en tillfredsställande fritid är 

gynnsamt då det bland annat kan leda till ett skapande av kamratrelationer. Fritidsaktiviteter 

finns därför som mål i genomförandeplanen. Jessika berättar att det i hennes kommun finns 

ekonomiskt stöd (fritidspeng) att söka vid behov, till en eventuell fritidsaktivitet. Forskning 

stöder socialsekreterarna angående betydelsen av en fritidsaktivitet för ungdomar, samt 

vänskapsrelationer. Detta kan i sin tur generera till ett tillfredsställande socialt liv, vilket 

signifikant kan förbättra ungdomars välmående och självförtroende (Hedin m.fl., 2010). 

Behovet av tillhörighet och kärlek kan relateras till Maslow (1987) då hans teori visar att det 

är viktigt att ungdomar engagerar sig i fritidsaktiviteter. På så sätt kan känslan av 

grupptillhörighet till bland annat kamrater uppnås, samt även känslan av acceptans från 

omgivningen. 

Jessika, Gunilla samt Maria talar om betydelsen av stödgrupper för barn och ungdomar. 

I kommunerna de arbetar i finns möjlighet för barn och unga att delta i stödgrupper, detta 

för att möjliggöra möten med andra, vilka har liknande erfarenheter och svårigheter. 

Gruppernas namn varierar men riktar sig till barn och unga vilka upplevt våld i sin 

omgivning, barn till missbrukare, barn till föräldrar med psykisk ohälsa, samt egen psykisk 

ohälsa. Sara lyfter upp att de tidigare hade en grupp där familjehemsplacerade barn fick 

möjlighet att måla och utbyta erfarenheter kring sin situation, vilket uppskattades mycket. 

Även kommunen Nina är verksam i hade tidigare en stödgrupp för familjehemsplacerade 

barn. Maslows (1987) teori stödjer att känslan av tillhörighet till en grupp, vilka delar 

liknande erfarenheter och problematik, kan vara betydande för ungdomars välmående. 

Varken Nina eller Evas kommun arbetar aktivt för att ge placerade ungdomar en möjlighet 

att träffa andra i liknande situation, eller andra ungdomar i allmänhet. Detta upplever de är 

en brist. De menar att ansvaret faller på familjehemmen då de har som uppgift att 

uppmuntra ungdomar att engagera sig i fritidsaktiviteter. Maria berättar att det i hennes 

kommun i dagsläget inte finns någon grupp där familjehemsplacerade ungdomar kan träffas 

och utbyta liknande erfarenheter. Detta är något de eftersträvar att utveckla. Hon talar även 

om vissa svårigheter i att arbeta i en mindre kommun, exempelvis då det inte finns tillräckligt 

många ungdomar med samma problematik för att kunna skapa en stödgrupp. Kommunen 

köper därför vid behov platser till ungdomar i en närliggande större kommun. 

6.3 Socialsekreterares ansvar för familjehemsplacerade ungdomars 

livssituation 

Enligt forskning (Kufeldt m.fl., 2000) bör ett specifikt mätinstrument användas i bedömning, 

utförande samt uppföljning, för att säkerhetsställa att unga i familjehem får en sådan bra 

tillvaro som möjligt. De betonar även vikten av en frekvent uppföljning av barn och 

ungdomar i familjehem. Alla utom två socialsekreterare tillstår att ett övervägande av vården 

bör ske fyra gånger per år. De menar att en kontinuitet av träffar samt överväganden är 

nödvändig, hur ofta beror på placering. Nina och Eva meddelar istället att överväganden ska 

genomföras varje halvår men påpekar även de att om behov föreligger bör det ske oftare.  

Alla utom Sara är rörande överens om att tidsbristen kan vara ett problem i yrket. I Saras 

kommun prioriterar de uppföljningsträffar två gånger varje halvår. Hon säger att: “det finns 

även utrymme för att träffa ungdomarna oftare om behovet finns.. /.. det gäller att vi 

måste kunna prioritera bort pappersarbete för att ta oss tid att träffa ungdomarna 
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personligen”. Kontakten kring ungdomar inbegriper även skola samt det biologiska 

nätverket. Samtliga socialsekreterare yttrade att de prioriterar ungdomar vilka har en 

turbolent tillvaro. Maslow (1987) beskriver att grundläggande behov bör uppmärksammas 

hos ungdomar för att säkerhetsställa en vidare god utveckling. Uppföljning av barn och 

ungdomar placerade i familjehem genomförs av verksamma socialsekreterare. Dessa 

arbetsuppgifter ingår i en befattning vilken benämns olika beroende på kommun. Av 

resultatet framkommer det att alla kommuner inte har en ansvarig socialsekreterare som 

endast har som uppgift att följa barn och unga i familjehem. Ett par av kommunerna har 

parallellt med uppföljning även utredning som sin uppgift. Robertssons (2006) studie 

betonar vikten av att öka antalet kvalificerade socialsekreterare som har till uppgift att stödja 

ungdomar i familjehem. Hon poängterar även att en bättre förståelse bör finnas hos de 

professionella för att kunna upprätthålla en god kvalité i bedömning samt uppföljning. 

Fulcher och Mcgladdery (2011) håller med i detta då de menar att en stor vikt bör ligga på 

kvalitén inom området familjehemsplaceringar. Det menar detta skulle kunna uppnås genom 

att barnföljare har rätt kompetens samt att de har en medvetenhet i sina roller. Hæggman 

och Sjöblom (2000) visar med sitt begrepp inom systemteorin, att gränser inte bör vara för 

lätta att genomtränga. De menar att oklarheter i rollen som ansvarig socialsekreterare kan 

leda till förvirring för alla inblandade och därmed då försvåra uppföljningsprocessen. 

Samtliga intervjupersoner framhåller att det i BBIC finns ett flertal dokument att följa vid 

bland annat uppföljning. Jessika medger att hon inte följer dessa men att hon däremot pratar 

utifrån vissa områden i BBIC triangeln som Hälsa, Identitet, Utbildning samt 

Familjerelationer. Inte heller Evas kommun arbetar efter de dokumenten särskilt väl men 

fokuserar på områdena Utbildning, Hälsa samt Familjen, under uppföljningsarbetet. Eva 

beskriver vidare att de alltid utformar en vårdplan samt en genomförandeplan under 

processen. Detta gör de för att främja ungdomars tillvaro under placeringen. Maria 

förkunnar att barnföljare har som uppdrag att följa upp placeringarna med hjälp av 

verksamhetssystemet BBIC. Uppföljningen sker genom att varje behovsområde i triangeln 

ses över. Detta sker med hjälp av genomförandeplanen som utformades i början av 

placeringen. Hon medger att detta system ännu inte har etablerats men är under utveckling. 

Sara informerar att det i BBIC systemet ingår en hel del dokument vilka tyvärr tar bort tid 

från ungdomarna. Gunilla tillägger att barn och ungas utveckling ses över på alla områden, i 

och med genomförande- samt umgängesplanen, vid överväganden om fortsatt vård. Även 

Nina medger att en mall finns att följa under uppföljningsarbetet men att denna inte används 

som den borde. Kufeldt m.fl. (2000) menar att en användning av ett mätinstrument under 

uppföljningen hjälper till att påvisa ungdomars livssituation. De menar att utfallet för dessa 

ungdomar kan förbättras i och med användningen av mätinstrumentet. 

Under uppföljning finns olika stödinsatser för ungdomar, biologiska föräldrar samt 

familjehem. Insatserna kan se olika ut beroende på kommun. Samtliga socialsekreterare 

pratar om att umgänge är en insats de tillgodoser biologiska föräldrar och placerade 

ungdomar. Detta menar alla är av stor vikt. Maria kallar detta “det tredelade föräldraskapet”. 

Robertsson (2006) styrker uttalandet då ett gott samarbete mellan dessa är av vikt. Eva 

berättar att stöd till ungdomar i kommunen exempelvis kan vara öppenvård. Är de placerade 

i en annan kommun är det den kommunens ansvar att tillgodose vården där. Insats genom 

öppenvård brukar i dessa situationer oftast vara Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) eller 

extra stöd i skolan. Även Jessikas kommun tillgodoser öppenvård i form av provtagning och 

nätverksmöten. Behov av insats kan tillgodoses ungdomar genom att en samverkan finns 
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mellan socialtjänst, BUP, habilitering och skola. Även Nina berättar att de ibland remitterar 

ungdomar till BUP och öppenvården. 

De flesta av socialsekreterarna uttrycker att uppväxtplaceringar ska försöka motverkas i det 

längsta då placeringen bör ses som tillfällig. Gunilla nämner därmed att föräldrar erbjuds 

olika insatser i form av exempelvis arbetsstöd, socialpsykiatri samt stödsamtal. Även Eva 

berättar att de tillhandahåller olika stöd till familjer, exempelvis stödsamtal och 

familjebehandling, vilket även gynnar ungdomar. Jessika styrker dessa uttalanden genom att 

berätta att det finns olika stöd till föräldrar, beroende på deras problematik. Sara uttrycker 

även hon att: 

Vi har en bra kommunikation och en fantastisk öppenvård här i kommunen som vi kan koppla 

på direkt vid en placering. De kommer in supersnabbt vilket jag tror underlättar mitt jobb som 

barnföljare då jag inte behöver jobba lika mycket med mamma och pappa, utan kan fokusera 

mer på barnet. 

Samtliga socialsekreterare påpekar att familjehemsplacerade ungdomar löper större risk för 

ohälsa. Hedin (2012) påvisar i sin studie att ungdomar i familjehem ofta är mer sårbara än 

andra, men att de i allmänhet ändå lyckas hantera sin nya situation. För att detta ska vara 

möjligt bör familjehemmen upplevas som trygga. Alla socialsekreterare är överens om att 

utbildning av familjehem borde vara en självklarhet. Jessika meddelar att familjehem i deras 

kommun inte får genomgå någon utbildning då det i nuläget är brist på resurser i 

kommunen. Ett stöd är däremot att socialsekreterare och familjehemsenheten gör hembesök 

tillsammans. Nina meddelar dock: “En positiv sak är att alla familjehem blir utbildade av 

familjehemssekreterarna. Detta startade förra året. Alla familjehem träffas fyra heldagar 

per år där de får tala om sina upplevelser. Det vet jag att de uppskattar”. Gunilla meddelar 

även hon att de erbjuder utbildning samt handledning till familjehem. Sara säger att hennes 

kommun har haft brist på familjehemssekreterare vilket har gjort att barnföljarna har fått 

bistå familjehemmen med stöd och handledning, vilket inte har fungerat bra. Detta har 

bidragit till en oklarhet i rollerna. 

6.4 Socialsekreterares ansvar att främja familjehemsplacerade 

ungdomars perspektiv under uppföljningsarbetet  

Jessika berättar att barnperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet kring uppföljning av 

familjehemsplacerade ungdomar. Hon citeras: 

Beroende på ålder kan man faktiskt sitta och skriva utredningar ihop med ungdomar, 

exempelvis om de är 16, 17 år. Då finns inget hinder för det. Att jag skriver utredningen och att 

ungdomarna sen läser igenom vad jag har skrivit och kommer med tillägg eller synpunkter, 

eller att de är med under själva skrivandet. 

Maria menar att de främjar ungdomars perspektiv då de bland annat tillämpar BBIC, vilken 

har barns behov i centrum. Maria samt även Jessika påpekar vikten av att en grundlig 

utredning görs utifrån BBIC:s behovsområden. Kufeldt m.fl. (2000) belyser vikten av 

regelbundna och korrekta uppföljningar då det kan hjälpa till att främja känslan av trygghet 

för ungdomar som är placerade. Jessika bär alltid med sig i tanken att dessa ungdomar, om 

möjlighet finns, ska tillbaka till sitt ursprungliga hem. Hon menar att de känner en trygghet i 

det biologiska nätverket, vilket är viktigt för den goda utvecklingen. Detta kan relateras till 
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Bronfenbrenners (1994) teori, där det framkommer att familjen utgör en viktig faktor för 

ungdomar. Avsaknaden av biologiska relationer kan därför påverka ungdomar negativt. 

Maria och Eva menar att ungdomars perspektiv främjas då deras talan genom 

familjehemsprocessen möjliggörs, exempelvis angående trivsel eller i kontakten med sina 

biologiska föräldrar. Enligt forskning är det av största vikt att barns perspektiv samt 

delaktighet lyfts fram under hela familjehemsprocessen (Andersson, 1998). 

    Maria brukar låta ungdomar själva få bestämma umgänget och tillägger att de aldrig 

tvingar dem att träffa sina föräldrar. Forskning visar dock att bristande föräldrakontakt är 

missgynnande för familjehemsplacerade ungdomars väl (Kufeldt m.fl., 2000). Maslow (1987) 

styrker forskningen då behov av trygghet och omsorg från biologiska föräldrar kan gynna till 

en vidare utveckling hos ungdomar. 

Maria meddelar att hon har deltagit i ett projekt, så kallad Brukarmedverkan, vilket syftar till 

att stärka delaktigheten och inflytandet hos bland annat familjehemsplacerade barn och 

unga. Eva menar att ungdomars perspektiv genomsyrar hela arbetet och att det främst 

framkommer när hon gör överväganden. Detta kan ta sig i uttryck att ungdomar exempelvis 

själva erbjuds möjligheten att skriftligt kontakta nämnden angående sin situation. Kufeldt 

m.fl. (2000) belyser vikten av en god samverkan mellan ungdomar i familjehem och ansvarig 

socialsekreterare, då detta kan hjälpa till att förbättra familjehemsprocessen. Nina uppvisar 

vissa svårigheter i att direkt svara på frågan om hur ungdomars perspektiv under uppföljning 

främjas, men nämner slutligen att det finns med i det dagliga arbetet. Hon belyser att en 

tydlighet bör finnas i kommunikationen mellan henne och ungdomar. Sara poängterar att 

hon försöker berätta för barn och unga om deras rättigheter, detta för att stärka 

delaktigheten. Maria berättar att kommunens barnföljare gör tygpåsar till barn och unga och 

fyller dessa med broschyrer, visitkort till BRIS, barnföljarnas samt andra relevanta 

kontaktuppgifter. Detta för att påvisa deras rättigheter. Sådana handlingar menar Kufeldt 

m.fl., (2000) kan möjliggöra för en närmare kontakt mellan ungdomar och socialsekreterare 

och därmed stärka barnperspektivet. 

Jessika och Eva berättar att de främjar ungdomars delaktighet genom familjehemsprocessen 

via något som kallas för Samordnad Individuell Plan (SIP). Detta är ett möte där nödvändiga 

parter kring ungdomar samlas för att diskutera deras tillvaro. Detta kan knytas till det 

Bronfenbrenner (1994) betonar med sin teori, då myndigheter på statlig nivå indirekt 

påverkar ungdomars väl. Även forskning (Fulcher & Mcgladdery, 2011) påvisar att olika 

organisationer kan påverka familjehemsplacerade ungdomars tillvaro. Samtliga 

intervjupersoner berättar att ungdomars delaktighet kan stärkas, genom att prata enskilt 

med dem om hur de upplever placeringen. 

Enligt Hedin (2012) kan strukturer på samhällelig nivå indirekt ha en påverkan på 

ungdomars välbefinnande. Detta gör att en fungerande relation mellan ungdomar och 

ansvarig socialsekreterare är betydande. Socialsekreterarna är därmed alla eniga om att ta sig 

tiden till att lyssna på ungdomars egen vilja. Detta stöds av Gunillas citat där hon säger att: 

“man måste vara lyhörd för ungdomens vilja och ta dem på allvar genom att lyssna på vad 

dom säger”. Kaufeldt m.fl. (2000) menar att om ansvarig socialsekreterare är lyhörd, kan 

relationen mellan dem och ungdomar stärkas. Detta kan då leda till att ungdomar lättare 

vågar dela med sig av sina känslor och tankar. Andersson (1998) och Boddy (2013) stödjer 

Kufeldt m.fl. i att känslan av delaktighet kan öka om ungdomar själva får delta i 

beslutstaganden kring dem. 
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Sara citeras: “att vara tillgänglig och finnas till hands är viktigt och att inte bara åka och 

besöka dom vid ett övervägande. Detta måste ske naturligt”. Denna tillgänglighet kan 

exempelvis vara att mötas på ett café. Hon belyser även vikten av att kommunikationen bör 

läggas på den nivå ungdomarna befinner sig på, genom exempelvis att ha kontakt via sms. 

Med det menar hon att barnuppföljare inte ska vara alltför byråkratiska. Andra 

socialsekreterare menar att en öppenhet samt ärlighet krävs för att skapa en god relation till 

ungdomar i familjehem. Maria betonar det som Sara säger angående vikten av att finnas till 

hands, med ett citat: “Man blir ju lite som spindeln i nätet som barnföljare egentligen”. Hon 

menar då att ungdomar ska kunna luta sig mot henne då hon är den som måste generera tillit 

och enbart ha deras intresse i åtanke. 
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7 DISKUSSION 

Nedan följer en kritisk diskussion kring studiens resultat, metod samt etiskt 

ställningstagande. En diskussion kommer även att föras kring eventuella brister i studien. 

Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare upplever att 

familjehemsplacerade ungdomars livssituation tillgodoses av socialtjänsten. Författarna 

anser att de har fått svar på syfte samt frågeställningar. Detta då de upplever att relevanta 

frågor ställdes till yrkesverksamma inom familjehemsplacering, samt att väsentlig forskning 

inom området nyttjades. Även relevanta teorier för studiens innehåll upplevs har tillämpats. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Vilka upplevelser har ansvarig socialsekreterare av familjehemsplacerade 

ungdomars situation i skolan? 

Resultat visade att samtliga socialsekreterare upplever att skolan är av stor vikt för 

välmåendet, samt utvecklingen hos familjehemsplacerade ungdomar. En fungerande 

skolgång anses vara en skyddsfaktor i deras vardag samt att grunden till självförverkligande 

kan ha sitt ursprung från skolan. Skolans betydelse diskuteras även av Hedin m.fl. (2010) 

samt Kjällén (2010) som menar att skolan har en stor inverkan på ungas välmående. 

Liknande resonemang förs även av Bronfenbrenner (1994) då han menar att skolan som 

system har en direkt inverkan på individens utveckling. Författarnas reflektion är att 

skolorganisationen bör ha kompetens och förståelse inom området familjehemsplacering. En 

förståelse skulle kunna uppnås under lärarutbildningen. 

Samtliga socialsekreterare upplever en svagare skolmotivation samt skolprestation hos 

familjehemsplacerade ungdomar. Dessa resultat påvisar även Smucker m.fl. (1996) samt 

Mantilla (2012) då de tillskriver att dessa ungdomar löper större risk för en försämrad 

skolsituation jämfört med ungdomar som får sina behov tillfredsställda i sina biologiska hem. 

Den sämre skolsituationen, menar socialsekreterarna, kan bero på att en bristande 

omsorgsförmåga funnits hos de biologiska föräldrarna och att de därmed inte kunnat 

tillgodose sina barns behov. Däremot delade några av socialsekreterarna med sig av att de 

placerade ofta presterar bättre samt ökade skolmotivationen, efter en placering i familjehem. 

    För att möjliggöra en god skolsituation för familjehemsplacerade ungdomar bör en god 

samverkan mellan biologiska föräldrar, skola, familjehem samt socialtjänst finnas. Dessutom 

bör även en god förståelse föreligga för varandras kunskap och profession. Detta uttalande 

stödjer även Fulcher och Mcgladdery (2011) då de belyser vikten av en samverkan mellan 

olika aktörer kring placerade ungdomar. Författarna stödjer både forskningens resultat samt 

socialsekreterarnas yttranden angående samverkan mellan aktörer kring 

familjehemsplacerade ungdomar. Om samarbetet mellan organisationerna inte fungerar kan 

detta komma att påverka dessa ungdomars utveckling negativt. 
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För att istället gynna utvecklingen anser författarna att förebyggande samt direkta insatser, i 

form av extra stöd och hjälp, bör tillämpas i skolan. Resultat visade att majoriteten av 

kommunerna ansågs kunna bistå med stödjande resurser. Däremot visade resultat från en 

kommun att skolsituationen inte direkt ses över av ansvarig socialsekreterare, utan av 

skolteamet. Bristen av direkt kontakt mellan socialsekreterare och skolpersonal, anser 

författarna kunna försämra skolsituationen för familjehemsplacerade ungdomar. Detta då ett 

stort antal aktörer kring skolsituationen, kan försvåra socialsekreterares uppgift att bilda en 

helhetssyn av ungdomars tillvaro. En av kommunerna har en vision av att åtminstone en 

gång per år delta i placerade ungdomars utvecklingssamtal för att på så sätt få mer insyn i 

skolsituationen. Detta vore, enligt författarna, en bra vision att eftersträva för samtliga 

kommuner i Sverige. 

    Dessa resultat besvarade studiens frågeställning då syftet var att undersöka 

socialsekreterares upplevelser av familjehemsplacerade ungdomars skolsituation. 

7.1.2 Hur ser betydelsen ut av fungerande nära relationer för ungdomar placerade i 

familjehem enligt ansvarig socialsekreterare? 

Frågeställningen anses av författarna vara besvarad då samtliga socialsekreterare beskriver 

att det biologiska nätverket kring placerade ungdomar är viktigt för välmåendet och 

utvecklingen. Överensstämmande resultat påvisas även i Robertsson (2006) samt Kufeldt 

m.fl. (2000) studier, där det framkommer att obefintlig kontakt mellan ungdomar och deras 

biologiska familj kan hämma identitetsutvecklingen. Dessa aspekter stödjer samtliga 

socialsekreterare i studien då de anser att kontinuerligt umgänge mellan placerade ungdomar 

och den ursprungliga familjen kan vara av vikt. Ett umgänge med primärfamiljen kan enligt 

Maslow (1987) stärka ungas utveckling då han menar att kärlek, trygghet samt bekräftelse 

från närstående främjar den allmänna hälsan. Författarna styrker vikten av kontinuerligt 

umgänge mellan ungdomar och deras biologiska familj då det kan öka möjligheten till en 

grundläggande trygghet hos dem.   

Socialsekreterarna belyser vikten av ett fungerande nätverk kring ungdomar i familjehem. De 

anser att kamratrelationer är signifikant för ungdomars positiva välmående. När författarna 

utläste studiens resultat upplevde de att två socialsekreterare inte direkt ser till att skapa 

vänskapsrelationer mellan placerade ungdomar och andra ungdomar. De upplever att de 

unga oftast sköter kontakten till jämnåriga på egen hand. Resultat visar däremot att fyra 

socialsekreterare anser att ett stöd till social integration i vissa situationer ändå kan vara 

väsentligt. Detta kan exempelvis vara genom stödgrupper och samtal med andra i liknande 

situation. Integreras ungdomar med andra vilka har liknande erfarenheter och problematik, 

menar Maslow (1987) att behovet av tillhörighet samt erkännande bättre kan tillgodoses. 

Författarna anser att det borde vara praxis i det sociala arbetet att stödja 

familjehemsplacerade ungdomar, då vissa kan ha svårt att skapa och upprätthålla sociala 

relationer på egen hand. Detta borde då ske efter de placerades behov, speciellt då denna 

målgrupp visat sig vara extra utsatt. Om placerade ungdomar inte ges möjlighet till att skapa 

meningsfulla sociala relationer kan det hämma välmåendet. Vikten av goda samt 

meningsfulla relationer hos ungdomar stödjer även Hedins (2012) studie. 

    Då resultat av den insamlade empirin visar på vikten av fungerande relationer för 

välmåendet borde det, enligt författarna, vara extra viktigt att uppmuntra 

familjehemsplacerade ungdomar att utöva fritidsaktiviteter. Av resultatet framkommer det 
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att ansvariga socialsekreterare i tre kommuner har som mål att bistå ungdomar möjligheten 

till att utöva en fritidsaktivitet. Det kan finnas olika orsaker till varför hälften av 

socialsekreterarna inte nämnde dessa aspekter under intervjuerna. De som betonade detta 

anser att en tillfredsställande fritid bland annat gynnar kamratrelationer, samt främjar en 

fortsatt god utveckling. Hedin m.fl. (2010) styrker betydelsen av ett rikt fritidsliv då det enligt 

dem kan bidra till ett socialt liv, samt även till att utveckla ungdomars självförtroende. 

7.1.3 Hur ser ansvarig socialsekreterare till att familjehemsplacerade ungdomars 

livssituation fungerar? 

Författarna anser att frågeställningen har blivit besvarad, då de ansvariga socialsekreterarna 

tillsammans framfört ett stort antal aspekter till hur de arbetar för att familjehemsplacerade 

ungdomar har en sådan bra tillvaro som möjligt. Samtliga socialsekreterare meddelar att de 

frekvent följer upp unga i familjehem där deras olika behov uppmärksammas, dock varierar 

graden av frekvens i olika kommuner. Ett intressant resultat som framkom var att fyra av 

kommunerna har barnföljare/barnuppföljare som endast ska verka för ungdomars intressen 

under familjehemsprocessen. En av kommunerna håller däremot på att utveckla barnföljare 

som en egen profession. Kommunen vilken inte har en specifik barnföljare, arbetar både med 

utredning och uppföljning. Regeringen (SOU 2011:9) har utfärdat rekommendationer att en 

enskild socialsekreterare ska följa barn och ungdomar i familjehem. Därmed bör inget annat 

ingå i barnföljarens/barnuppföljarens arbetsuppgifter, detta för att säkerhetsställa kvalitén 

inom uppföljning. Författarna instämmer i att barn och ungdomar bör ha en 

barnföljare/barnuppföljare som endast har deras intressen i fokus. Detta skulle kunna 

innebära att kvalitén inom barnuppföljning stärks. 

    Författarna anser att en gedigen utbildning bör vara ett krav inom all form av socialt 

arbete, för att säkerhetsställa kvalitén. Denna aspekt stödjer Robertsson (2006) i sin studie 

då hon betonar vikten av att öka antalet kvalificerade socialarbetare, för att på det sättet 

stärka kvalitén inom utredning, samt uppföljning. Även Fulcher och Mcgladderys (2011) 

studie belyser Robertssons undersökning att barnföljare bör ha rätt kompetens för att unga i 

familjehem ska ges stor möjlighet till en gynnsam utveckling. Författarna menar att 

ungdomar i familjehem bör ha en egen barnföljare med rätt kompetens, då detta signifikant 

kan påverka ungdomars tillvaro. Resultat visade att en av socialsekreterarna inte har 

högskoleutbildning. Bronfenbrenners (1994) ena miljösystem berör just att myndigheter, 

som exempelvis ansvarig socialsekreterare, har en inverkan på ungdomar i familjehem och 

deras välbefinnande. Författarna menar att kommunen som inte har en barnföljare bör 

justera detta då det kan bidra till en kvalitetshöjning av verksamheten. 

7.1.4 På vilka sätt arbetar ansvarig socialsekreterare med att främja ungdomars 

perspektiv under familjehemsprocessen? 

Resultat visar att socialsekreterarna i studien, på olika sätt, främjar ungdomars perspektiv i 

sitt arbete med familjehemsplacerade ungdomar. Detta genom att majoriteten av 

socialsekreterarna arbetar utifrån ungdomars behovsområden i BBIC triangeln. Brister 

förekommer däremot då arbetsdokumenten i BBIC inte alltid följs. Vikten av att värna om 

barnperspektivet styrker Andersson (1998) och Boddy (2013) i sin forskning då ungas 

belägenhet alltid bör begrundas. Att synliggöra barn och ungdomars perspektiv samt 

delaktighet under uppföljningsprocessen belyser även Rasmusson och Regnér (2013). Alla 

socialsekreterare poängterar betydelsen av att en kontinuitet finns i uppföljningsarbetet, 
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detta för att kunna förhöra sig om ungdomars allmänna hälsa, samt deras upplevelser av 

placeringen. En del av socialsekreterarna belyste vikten av att placerade ungdomar förstår 

sina rättigheter och att deras åsikter lyfts fram. Detta menar socialsekreterarna exempelvis 

kan vara att umgänge med biologiska föräldrar bestäms utifrån ungdomars vilja. 

En av socialsekreterarna menade att ungdomars perspektiv kan stärkas genom att vara 

tillgänglig för ungdomar, exempelvis över en fika. Hon påpekade även att en tillgänglighet via 

telefon ytterligare bidrar till att stärka ungdomars delaktighet och att de på det sättet blir 

ordentligt sedda. En annan socialsekreterare påpekade att möjligheten till en skriftlig kontakt 

med nämnden finns, exempelvis vid övervägande av fortsatt vård utanför hemmet. 

Andersson (1998) och Boddy (2013) stödjer detta då de menar att barns perspektiv är av stor 

vikt under familjehemsprocessen. Främjandet av barn och ungas perspektiv samt 

delaktighet, bör enligt författarna, vara en självklarhet inom socialt arbete. En annan 

socialsekreterare påpekade att ungdomars perspektiv ständigt ses över i det dagliga arbetet. 

Författarna anser att för att främja detta bör socialsekreterare eftersträva att ungdomars 

röster förs fram. Detta att inkludera dem i sin egen situation, kan hjälpa till att stärka deras 

självförtroende. 

    En socialsekreterare berättade att hon deltagit i ett projekt vilket syftar till att stärka 

brukamedverkan hos bland annat ungdomar. Enligt författarna bör socialarbetare alltid ha 

möjlighet till en ständig reflektion över sitt agerande. Denna reflektion bör ske både 

individuellt samt i grupp. En socialsekreterare poängterade vikten av att ungdomars 

perspektiv samt delaktighet beaktas vid val av familjehem, genom att väga in deras åsikter 

och önskemål. Att barn och ungas röster ska höras genomgående i familjehemsprocessen 

stödjer även Rasmusson och Regnér (2013) i sin litteratur. Bronfenbrenner (1994) menar att 

ungdomar påverkas indirekt av myndigheter och att det därför är av stor vikt att samarbetet 

mellan ungdomar och deras biologiska hem, familjehem samt ansvarig socialsekreterare 

fungerar. 

Resultat från studiens intervjuer besvarade denna frågeställning då syftet var att undersöka 

hur socialsekreterare arbetar för att främja ungdomars perspektiv under 

familjehemsprocessen. 

7.2 Metoddiskussion 

Bryman (2011) påpekar att kvalitativa intervjuer som metod, liksom andra 

insamlingsmetoder, både har styrkor och svagheter. En av styrkorna i studien, angående den 

valda metoden, var att en möjlighet till en fördjupad dialog fanns, samt att kunna ställa 

uppföljningsfrågor. Kvale och Brinkman (2014) menar att metoden ger möjlighet till att 

kunna förtydliga eventuella missförstånd som kan uppstå under intervjun. En svaghet med 

kvalitativ metod är att material insamlas från ett mindre antal intervjupersoner till skillnad 

mot en kvantitativ metod. En kvantitativ metod, kan av den anledningen lättare generaliseras 

då svar från fler respondenter frambringar ett bredare perspektiv. Enkätstudier tillåter fler 

respondenter att delta vilket kan möjliggöra ett större utfall och därmed en större 

överförbarhet. Däremot kan det kvalitativa utförandet tillföra studien en viss validitet. Detta 

då en granskning har gjorts av det som faktiskt avsågs att undersökas (Thurén, 2007). 

Författarna ansåg att det kvalitativa perspektivet var att föredra i studien då de ville fördjupa 

sig inom området uppföljning av familjehemsplacerade ungdomar. 
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Vissa brister har under studiens genomförande upptäckts då bland annat författarna missade 

att tillägga två relevanta frågor i intervjuguiden. Den ena upptäcktes efter att två intervjuer 

redan genomförts vilket sedan kompletterades via mejl. Den andra frågan upptäcktes när 

samtliga intervjuer genomförts. Denna fråga hade kunnat vara av vikt för studiens resultat 

men författarna bedömde dock att studiens frågeställningar ändå blev besvarade. Dessutom 

missades två andra frågor att ställas under två av de sex intervjuerna. Dessa fanns 

ursprungligen med i intervjuguiden men bedömdes ändå inte vara direkt relevanta för 

studiens resultat. Författarna drabbades av tidsbrist eftersom problem uppstod att hitta 

intervjupersoner från olika orter vilket var författarnas önskemål. Detta hade dock inte 

kunnat göras annorlunda. 

7.3 Etikdiskussion 

Då urvalet för denna studie var socialsekreterare vilka arbetar med uppföljning av 

familjehemsplacerade ungdomar, uppstod inga etiska svårigheter för denna målgrupp att 

delta i studien. Konfidentialitetskravet har beaktats då intervjupersonerna hade kunskapen 

om att de när som helst kunde välja att avbryta sitt medverkande, samt att materialet endast 

behandlats i forskningssyfte. Från början fanns en tanke om att även intervjua unga vuxna 

som tidigare varit familjehemsplacerade men det förkastades då denna insamlingsmetod är 

etiskt svårare att genomföra. 

8 SLUTSATSER 

Av resultatet från den insamlade empirin har författarna dragit slutsatsen att skolan och dess 

inverkan är av största vikt för att säkra familjehemsplacerade ungdomars väl. Dessutom kom 

författarna fram till att det biologiska nätverket samt goda kamratrelationer är signifikant för 

en god utveckling. Även vikten av en god samverkan mellan ungdomar, familj och 

organisationer är betydande, samt att rätt insatser tillämpas inom uppföljning. Författarna 

upptäckte, efter granskning av resultatet, att en ofta återkommande uppföljning utifrån BBIC 

triangeln sker i de olika kommunerna. Triangeln har som grund att säkerhetsställa att unga 

når de mål de behöver för att utvecklas på bästa sätt. Utformning av befattningen, ansvarig 

socialsekreterare, kan se ut på lite olika sätt. Resultat påvisade att fyra av kommunerna har 

en ansvarig socialsekreterare vars befattning endast ser till ungdomars behov, en så kallad 

barnföljare/barnuppföljare. Däremot framkom det att en av kommunerna är under 

framställning att utveckla barnföljare som en egen profession. Författarna anser att 

kompetens inom yrket är av vikt då det direkt inverkar på ungdomars tillvaro. Slutsatser kan 

även dras att samtliga socialsekreterare, på olika sätt, arbetar för att främja ungdomars 

perspektiv i det dagliga arbetet. Framkomna resultat visar på att den utformade 

intervjuguiden samt de utförda intervjuerna möjliggjorde att syfte och frågeställningar 

besvarades i största möjliga mån. 
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Ett förslag på vidare forskningsfråga skulle kunna vara: 

● Hur upplever familjehemsplacerade ungdomar sin delaktighet under 

familjehemsprocessen? 

 

Tyngpunkten kan då vara utifrån ungdomars perspektiv och inte utifrån socialtjänstens. 

Denna aspekt har en avgörande roll för ungdomars välfärd samt rättssäkerheten i det 

praktiska sociala arbetet. 

Ett ytterligare förslag på vidare forskning inom området skulle kunna vara: 

● Hur upplever lärare familjehemsplacerade ungdomars skolsituation? 

 

Detta skulle kunna utföras genom intervjuer med lärare, vilka undervisar 

familjehemsplacerade ungdomar. Detta för att granska deras perspektiv av ungdomarnas 

skolsituation. 
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BILAGA A 

Missivbrev 2015-02-05  

Hej! 

Vi är två studenter från Socionomutbildningen på Mälardalens Högskola i Eskilstuna som 

nyligen påbörjat vår sjätte termin och är nu i full gång med att skriva vårt examensarbete. 

Vårt valda ämne är uppföljningsarbete av familjehemsplacerade ungdomar utifrån 

socialsekreterares perspektiv. 

Vi har fördjupat oss med hjälp av aktuell forskning och litteratur kring det utvalda ämnet. Vi 

vill gärna, genom en intervju, ta hjälp av dig som verksam socialsekreterare inom området 

familjehemsplacering. Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning och 

erfarenhet vilket är värdefullt för oss i vår studie. Intervjun kommer att bestå av ett antal 

frågor indelade i olika teman för att förhoppningsvis kunna skapa en givande diskussion 

kring ämnet. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta mellan 40-50 minuter. 

Vid intervjutillfället kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Dessa innebär ett frivilligt deltagande samt att du har möjlighet att när som helst välja att 

avbryta ditt deltagande. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt där du även 

kommer att refereras till ett annat namn. 

Vi kommer att kontakta dig via mejl för att förhoppningsvis boka in en passande dag för en 

intervju. Ditt deltagande är viktigt för vårt resultat och kommer att användas som kunskap i 

utförandet av vårt examensarbete som skrivs inom ramen för Socionomutbildningen på 

Mälardalens Högskola. Möjligtvis kan ni ha nytta av detta material i er verksamhet. 

Skulle du ha några funderingar kring detta eller något annat får du gärna kontakta oss! 

 

Med Vänliga hälsningar 

Carina Jacobsson: ina-jacobsson@hotmail.com 

Lisa Thornell: Thornell_lisa@hotmail.com 

http://h/
http://h/
http://h/
http://h/
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BILAGA B 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Vilken utbildning har du? 

Vilken befattning har du? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser din arbetslivserfarenhet ut inom socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat inom området barn- och ungdom? 

Trivs du med ditt nuvarande arbete? 

Orsak till placering 

Vilka orsaker kan ligga till grund för en familjehemsplacering? 

familj 

skola 

eget beteende 

hemsituation 

övrigt- 

Uppföljning av ungdomar i familjehem 

Hur ser uppföljningsarbetet kring familjehemsplaceringar ut inom er verksamhet? 

Kan uppföljningsarbetet skilja sig åt beroende på bakomliggande orsak till en 

familjehemsplacering? Om ja, hur skiljer sig arbetet åt? 

Finns det en färdig utformad mall att följa kring hur uppföljningsarbetet ska genomföras i er 

verksamhet? 

Hur ofta görs en uppföljning av enskilda ungdomar placerade i familjehem? 

Finns det något särskilt stöd till de biologiska föräldrarna? Om ja, hur kan det se ut? Om nej, 

varför inte? 

Finns det något särskilt stöd till familjehemsföräldrar? Om ja, hur kan det se ut? Om nej, 

varför inte? 

Finns det något särskilt stöd till ungdomar placerade i familjehem? Om ja, hur kan det se ut? 

Om nej, varför inte? 

Vikten av ett fungerande nätverk kring ungdomen 

Kan du berätta om värdet i att placerade ungdomar har ett fungerande nätverk omkring sig? 

Hur arbetar ni med kontakten mellan ungdomar och den biologiska familjen?   

Hur arbetar ni med kontakten mellan ungdomar och familjehemmet? 

Hur arbetar ni för att placerade ungdomar ska ha möjlighet att träffa andra i liknande 

situation? 

Hur arbetar ni allmänt för att ungdomar placerade i familjehem ska ha möjlighet att skapa 

relationer till andra ungdomar? 

Vikten av en fungerande skolgång 

Anser ni att en fungerande skolgång är av vikt för familjehemsplacerade ungdomars 

välmående? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

Hur arbetar ni för att se till att unga placerade i familjehem ges största möjlighet till en 

fungerande skolgång? 
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Samverkan 

Vilka organisationer har ni ett samarbete med kring ungdomar placerade i familjehem? 

Hur stor vikt anser ni att en god samverkan mellan olika instanser har hos ungdomar vilka är 

placerade? 

Vad anser ni krävs för en god samverkan? 

Hur ser samverkan ut mellan er och familjehemmet? 

Hur ser samverkan ut mellan er och ungdomar placerade i familjehem? 

Hur ser samverkan ut mellan er och skolan i allmänhet? (Lärare, kurator, rektor, 

skolpsykolog, specialpedagog) 

Avslutning 

Vad tycker du, som verksam socialsekreterare, är extra viktigt att tänka på då man arbetar 

med ungdomar som ska placeras eller har placerats utanför sitt hem? 

Hur arbetar ni för att främja barnperspektivet hos ungdomar placerade i familjehem? 

Är det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 

Får vi återkomma om det är något vi undrar över? 

Tacka för deras medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


