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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka de fem familjehemssekreterare som har låtit oss genomföra 

intervjuer med dem. Det är deras tankar och erfarenheter som ligger till grund för uppsatsen, 

utan dessa hade inte uppsatsen varit genomförbar.   

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ulf Engqvist som genom sin handledning 

gett oss vägledning och goda råd.  

 

Östersund, den 6 januari 2008 

 

Emeli Bothelius och Annelie Fajerson 

 



 1 

1. Inledning 

Inom socionomutbildningen betonas det ofta hur viktigt det är med en individs nätverk och 

vikten av att tillvarata de resurser som finns runt om klienten. Detta synsätt stämmer även 

överens med hur socialtjänsten ser på sitt arbete idag. Hessle (2003) menar att det under de 

senaste tjugo åren skett ett paradigmskifte inom den sociala barnavården. Från att, som man 

tidigare gjort, se på familjen som ett system som skapar problembärare och att negativa 

beteenden löper över flera generationer, fokuserar man istället idag mer på familjens egna 

resurser och på barnet och dess nätverk.  

 

I 6 kap. 5§ Socialtjänstlagen (SoL) betonas vikten av att inför en familjehemsplacering 

överväga att placera barnet inom nätverket. Socialsekreterarna har alltså en skyldighet att 

utreda nätverket och överväga om en placering är möjlig där. Med nätverket menas både den 

egna släkten, men även andra närstående (Norström & Thunved, 2005).  

 

Forskning har visat på goda resultat för barn som placeras inom nätverket. Det sker färre 

sammanbrott av vården, barnen har i större utsträckning kvar kontakten med de biologiska 

föräldrarna och de slipper skapa sig en ny identitet (Vinnerljung, 1993; Höjer, 2001). I 

Sverige har denna kunskap stärkts genom att socialtjänstlagen reglerades 1999. 

 

När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas omhand av 

någon anhörig eller annan närstående (6 kap. 5§ SoL). 

 

I uppsatsen skiljer vi mellan begreppen nätverkshem och främmande familjehem. Vi kommer 

även att använda begreppet släktinghem när vi utgår från Sofia Linderots licentiatuppsats som 

just behandlar barn som är placerade i släktinghem. Anledningen till att vi valt att inkludera 

hennes forskning i vår är att det är ovanligt att barn placeras hos andra närstående än just släkt 

(Linderot, 2006). Vår definition av nätverkshem blir således både de som för barnet är släkt 

samt personer som ej är släkt men som har en nära relation till barnet. Främmande familjehem 

definierar vi som hem som är helt okända för barnet.  

 

Under vår fördjupning av tidigare forskning kring nätverksplaceringar kunde fem 

återkommande teman utläsas. Dessa teman ligger som grund för utformandet av uppsatsen. 
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Temana underlättar för läsaren att gå tillbaka för att till exempel läsa om vad den tidigare 

forskningen sagt kring ett specifikt område.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Bland professionella har placeringar i nätverk tidigare haft dåligt rykte. Detta trots att det är 

den vanligaste placeringsformen när föräldrar själva placerar sina barn för längre eller kortare 

tid. De har då vanligast vänt sig till sina egna föräldrar och bett dem ta hand om barnet. Men 

när sociala myndigheter har kommenterat dessa placeringar, har det ofta sagts:  

 

Om man inte kan lyckas med sitt eget barn, varför skulle det då gå bättre nästa gång med 

barnbarnet (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 263). 

 

Under 1990- talet kom det starka rektioner i Sverige på att anhöriga till barn inte togs som 

resurs vid en eventuell familjehemsplacering. Det så kallade ”Mormorsupproret” var en del i 

de reaktionerna när 1000 namnunderskrifter till socialministern samlades in som protest mot 

att en mormor inte fick ta hand om sitt barnbarn. Följden blev att initiativ togs till att 

mobilisera nätverket med hjälp av familjerådslag samt att en ny lag infördes. Den nya lagen 

innebar att socialarbetaren måste pröva om placeringen kan ske hos någon anhörig (Klefbeck 

& Ogden, 2003).  

2.1. Nätverket 

I denna del definierar vi nätverket, vi beskriver hur socialsekreterare genom lagen ska förhålla 

sig till nätverksplaceringar, samt vilken inställning de har till att placera inom nätverket.  

2.1.1. Definition av begreppet nätverk 

Klefbeck och Ogden (2003) menar att nätverket dels måste säga något om personerna i 

nätverket och dels om något om kontakten mellan personerna i nätverket. Det är i nätverket 

som en stor del av socialiseringen sker. I socialiseringsprocessen övertar människor de 

värderingar, normer och regler som gäller för samvaron i de olika grupper som de tillhör.  

 

Det finns två olika sorters nätverk, informellt och formellt nätverk. Föräldrar, syskon, släkt 

och grannar tillhör det informella nätverket. De här personerna utgör stödet i svåra situationer 

och det är dessa som mobiliseras när ett barn hamnar i kris. Det informella nätverket är 

människor som känner varandra och som har nära kontakt med varandra. De professionella, 
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till exempel socialsekreterare, tillhör det formella nätverket. När det informella nätverket är 

svagt får det formella nätverket mer inflytande (Klefbeck & Ogden, 2003.).   

2.1.2. Vägledande principer vid placering i nätverkshem 

En av de vägledande principerna för en familjehemsplacering i socialtjänstlagen är 

kontinuitetsprincipen. Den bör tolkas så att barnet inte onödigtvis flyttas från trygga och 

invanda miljöer. Återföreningsprincipen är också en utgångspunkt för familjehemsvården, 

vilket innebär att socialsekreteraren ska arbeta för att en återförening ska ske mellan barnet 

och dess biologiska föräldrar. Enligt 6 kap. 8§ SoL skall socialtjänsten var sjätte månad 

överväga om vård utanför det egna hemmet fortfarande behövs. En begränsning i 

återföreningsprincipen har dock skett genom en lagändring som gjordes år 2003. Enligt 6 kap. 

8 § SoL och 13§ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska socialnämnden 

numera överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden när ett barn har 

varit placerat i samma familjehem under tre år. Detta innebär att återföreningsprincipen i 

större utsträckning får ge vika för att tillgodose kraven på kontinuitet och trygghet. I 6 kap. 1§ 

SoL framgår det att vården utanför hemmet ska utformas så att den främjar barnets kontakt 

med hemmiljön. Denna närhetsprincip poängterar vikten av ett upprätthållande av barnets 

ursprungliga miljö. I förarbetena betonas att detta innebär geografisk närhet och även att 

hänsyn ska tas till barnets språkliga och kulturella bakgrund (Mattsson, 2006).  

2.1.3. Förekomst av nätverkshem 

Barn placerade i nätverkshem har varierat kraftigt under 1900-talet. Under århundradets första 

hälft fanns ca 50 procent av de familjehemsplacerade barnen inom nätverket (Vinnerljung, 

1993), men sedan dess har siffran sjunkit konstant till att nu ligga på omkring 16 procent  

(Socialstyrelsen, 2006). 

2.1.4. Fördelar med nätverksplaceringar 

Placering i nätverkshem kan vara en fördel för barnet i och med att miljön är bekant för barnet 

och ofta finns det även känslomässiga band redan när placeringen påbörjas (Cederström, 

1990). Kontakten mellan barn och föräldrar upprätthålls bättre vid nätverksplaceringar och 

barnet slipper bygga upp sin ”nya” identitet från grunden (Vinterhed, 1985). Vinnerljung 

(1993) och Linderot (2006) menar att barn som placeras i släktinghem har en större möjlighet 

till bibehållen kontakt med biologiska föräldrar, utifrån att kontakten mellan biologiska 

föräldrar och släktingar redan är etablerad.  
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2.1.5. Nackdelar med nätverksplaceringar 

De nackdelar som Cederström (1990) framhåller med nätverksplaceringar är att det kan finnas 

konfliktfyllda och problematiska förhållanden mellan barnets biologiska föräldrar och 

nätverket redan innan en placering är gjord. Negativa familjemönster kan överföras, likaså det 

sociala arvet. Dessutom kan det vara svårt för nätverkshemmet att sätta gränser gentemot de 

biologiska föräldrarna vilket kan bidra till att barnet inte får det skydd som det behöver 

(Linderot, 2006). 

 

Om en placering ska lyckas måste den ha full mandat av nätverket (Klefbeck & Ogden, 2003). 

Vinterhed (1985) tar upp att skam och skuld kan tynga föräldrar till unga människor med till 

exempel missbruksproblem. I denna konflikt kan det lilla barnet utnyttjas som budbärare i 

konflikten mellan barnets föräldrar och mor- eller farföräldrar. Hon menar även att barn som 

placeras i nätverkshem kan dras in i konflikter och får se sina föräldrar grovt klandrade. Enligt 

Vinterhed hamnar barnen i en roll där de ska kompensera för mor- och farföräldrarnas 

misslyckande. Barnen blir då mottagare av den aggression som mor- eller farföräldrarna kan 

känna mot sitt barn. Klefbeck och Ogden (2003) benämner detta dilemma som att barnet 

hamnar i en slags krigszon. 

 

Linderot (2006) menar att förändringar i familjesystemet automatiskt leder till 

rollförändringar och att det även kan leda till rollkonflikter. Hon menar att placeringen kan 

innebära en stor förändring för barnet, då personer i nätverkshemmet blir både släktingar och 

”föräldrar”. Börjesson, Gartinger, Nordin och Persson (1979) benämner nätverkshem med 

begreppet ”mormorshem”. Genom att placera ett barn i ett ”mormorshem” återväcks en 

mellanmänsklig konflikt till nytt liv och ställning tas för den starkare parten i den här 

konflikten.  

 

Ett främmande familjehem har även planerat att ta emot ett barn medan ett nätverkshem oftast 

är helt oförberedda. Detta kan bidra till att det uppstår stress i nätverksfamiljen, eftersom de 

inte är förberedda på att stödja barnet socialt eller emotionellt. Det här kan leda till att 

motivationen i nätverkshemmet försvagas och kvalitén på servicen försämras (Buehler, 

Coakley, Cox & Cuddeback, 1993). Liknande resultat framkom från en enkätundersökning 

som genomförts i Norge. Den omfattande omkring 700 familjehem och det visade sig att 

framförallt nätverkshem var dåligt förberedda på placeringen (Linderot, 2006).  
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2.1.6. Socialsekreterares inställning till att placera inom nätverket 

En viktig faktor som kan vara av betydelse i val av familjehem är handläggarens attityd till 

nätverksplaceringar. Handläggarna i Linderots studie (2006) hade en positiv inställning till att 

placera i släktinghem, till skillnad från annan tidigare forskning där det tycks finnas en 

negativ attityd hos socialtjänstens handläggare till nätverksplaceringar (Länsstyrelsen i 

Östergötland, 2000). Även Vinnerljung (1996) har kommit fram till att det bland 

socialsekreterare verkar vara vanligt med en skeptisk inställning till att placera inom 

nätverket.  

 

Hessle (2003) pekar på att det har skett ett paradigmskifte inom den sociala barnavården. 

Skiftet belyser en förändrad syn på barn och familj som har förändrat utgångspunkten för det 

praktiska arbetet. Det som har kommit att skapa en grund för den sociala barnavårdens 

paradigmskifte är vikten av att ha kvar nära relationer. Linderot (2006) benämner det som att 

ett perspektivskifte skett och menar att det idag finns en mer positiv inställning till 

släktingplaceringar hos socialsekreterare än vad det gjorde för tio år sedan. 

2.2. Lagen 

Nedan följer en kort beskrivning om barnavårdslagstiftningens utveckling under 1900-talet. 

De första barnavårdsreformerna kom 1902, därför startar vår beskrivning där.  

2.2.1. Barnavårdens utveckling  

År 1902 erkändes barns ställning i Sverige genom att de första barnavårdslagarna kom till. 

Barn ansågs ha särskilda behov som också krävde särskilda vårdformer och därigenom 

tillkom lagar som grundlade principen för samhällets ansvar för utsatta barn, även om lagen 

till en början var starkt begränsad. Lagen om fosterbarnsvård (1902:63) omfattade till 

exempel endast barn under sju år. År 1918 tillkom en ny fattigvårdslag som innehöll vissa 

förbättringar för fosterbarnsvården. Barn kunde nu själva få fattigvård genom att 

fosterhemmet fick fattigvård för barnet och inte de biologiska föräldrarna som det automatiskt 

var tidigare. En viktig milstolpe för fosterbarnsvården blev 1924 års lag om samhällets 

barnavård. Genom införandet av lagen fick barnen ett ökat rättsligt skydd då 

barnavårdsnämnden fick till uppgift att ansvara för att ge de barn som ansågs behövande vård 

utanför det egna hemmet. Tillsynen var inte längre begränsad till barn under sju år utan höjdes 

till sexton år. Nära 40 år senare ersattes denna lagstiftning (Mattsson, 2006). 
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I och med 1960 års barnavårdslag skedde nästa utveckling av den sociala barnavården, bland 

annat med fler typer av barnhem och ungdomsvårdsskolor. År 1969 tillsattes den så kallade 

fosterbarnskommittén som hade till uppgift att undersöka fosterbarn- och barnhemsvården. 

Efter denna kommittés arbete lades ett förslag fram att sammanföra de sociala vårdlagarna 

och däribland barnavårdslagen. Barn och ungdomar betraktades som en än mer utsatt grupp 

där socialnämndens ökade ansvar för denna grupp kunde bidra till särskilda insatser för dem. 

Men vårdnadshavarens medverkan och samtycke skulle vara en förutsättning för insatserna. 

Förslaget antogs den 1 januari år 1982 vilket ledde till att den sociala barnavården 

integrerades med övrig social lagstiftning i socialtjänstlagen. Med den nya lagstiftningen 

infördes bland annat begreppen familjehem och familjehemsplacerade barn (Mattsson, 2006).  

 

Från 1 juli 1999 beslutade riksdagen om en skärpning av 6 kap. 5 § SoL, som behandlar 

placering inom nätverket (Länsstyrelsen i Östergötland, 2000). Vid placering av barn utanför 

hemmet ska (tidigare stod det ”bör”) i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon 

anhörig eller annan närstående (Norström, Thunved, 2005).  

 

Den 1 januari 2002 tillkom en ny socialtjänstlag vilket innebar nya förändringar för 

familjehemsplacerade barn och ungdomar. Socialnämnden har numera en skyldighet att 

upprätta en vårdplan när barn ska familjehemsplaceras. I såväl LVU som i SoL har det införts 

en bestämmelse som innebär att när ett barn har varit placerat i samma familjehem i tre år ska 

socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden 

(Mattsson, 2006).  

2.3. Utredning av familjehem 

I denna del beskriver vi vilka metoder socialarsekreterare kan ta till för att lättare se vilka 

resurser som finns i det egna nätverket.   

 

Klefbeck och Ogden (2003) menar att socialarbetare ofta står inför en omöjlig uppgift när ett 

barn far illa och valet ska göras om barnet ska stanna i sin ursprungliga miljö även om den 

inte är helt gynnsam, eller om barnet istället ska flyttas till en helt okänd men väl fungerande 

miljö. Det finns inga entydiga resultat som stöder den ena eller andra sidan. Vid en 

nätverksplacering måste nämnden vara lyhörd för de biologiska föräldrarnas önskemål men 

det får inte vara på bekostnad av den professionella bedömningen. I lagen görs det ingen 

skillnad mellan hur ett främmande familjehem ska utredas och ett nätverkshem.  
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Söderlind (2002) menar att en placering inom nätverket framförallt sker inom mammans släkt. 

För att förhindra att en placering görs utanför det egna nätverket finns det metoder som 

socialarbetaren kan använda sig av i ett försök att ta till vara på familjens och nätverkets egna 

resurser. Ett aktivt handlande från socialtjänstens sida krävs dock om barnet ska tas emot av 

det egna nätverket (Klefbeck & Ogden, 2003).  

2.3.1. Familjerådslag 

I Sverige blev familjerådslag aktuellt i samband med det tidigare nämnda ”mormorsupproret”. 

En politisk diskussion om samarbetet mellan socialtjänsten, familj och nätverk ledde till att 

familjerådslag kom att prövas som metod. Ett familjerådslag är ett möte där viktiga personer i 

nätverket samlas för att hitta lösningar på problem som uppstått. Den grundläggande 

principen är att barn och ungdomar ska ha rätt att delta i de beslut som rör dem (Klefbeck & 

Ogden, 2003). En utomstående samordnare, som är fristående från socialtjänsten finns till 

hjälp under den första delen av mötet. Därefter har nätverket en egen överläggning om vad de 

tror vore den bästa lösningen på problemet. Sedan redovisas handlingsplanen som alla i 

nätverket måste vara överens om, och socialsekreteraren har till uppgift att ta ställning till om 

den går att genomföra (Näslund, 2001).  

 

En utvärdering av Svenska kommunförbundets projekt ”Familjerådslag i Sverige” visar att 

barnet oftare placeras i sitt nätverk om ett familjerådslag har utförts (Näslund, 2001). 

Liknande resultat visar en utredning som gjorts på familjerådslagsmodellen i Östergötlands 

och Jönköpings län. Nästan samtliga familjerådslagsbarn hamnade hos släktingar medan detta 

nästan inte alls förekom bland de barn som utretts utan att ett familjerådslag använts 

(Länsstyrelsen i Östergötland, 2000). 

2.3.2. Utredningsmetod och utbildning för familjhem 

Familjehemsutredningars syfte är att utreda de familjehemsföräldrar som skall ta emot barnet 

när det gäller deras vilja och förmåga att ge barnet den omsorg som barnet behöver samt deras 

förmåga att tillgodose barnets särskilda behov. När det är bestämt att ett barn ska placeras i ett 

familjehem ska det föreligga, enligt 6 kap. 6§ SoL, en utredning av familjehemmet. Vidare 

står det i paragrafen att inget barn ska placeras i ett familjehem utan att förhållandena och 

förutsättningarna i familjehemmet är utförligt utredda. Det finns inga klara riktlinjer i vad en 
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sådan bedömning skall innehålla, dock bör utredningen vara så pass omfattande för att kunna 

besluta om barnet kan beredas vård i det hemmet. (Norström & Thunved, 2005). 

 

År 1994 undersökte Länsstyrelsen i Stockholms län familjehemsplaceringar. Det visade sig att 

det i var fjärde ärende inte fanns någon utredning av det blivande familjehemmet. Detta gällde 

framförallt de familjer som redan innan placeringen hade en anknytning till det barn som 

skulle placeras (Vinnerljung, 1996).  

 

Vid utredning av ett familjhem används ofta den så kallade Kälvestenmetoden, efter 

grundaren Anna-Lisa Kälvesten. Metoden baseras på en strukturerad djupintervju med 

familjehemföräldrarna vid utredningsförfarandet. Syftet är att få utförlig information om de 

blivande familjehemsföräldrarnas historia inklusive deras tankar kring uppfostran, dessutom 

om deras rollfördelning, samspel och deras kommunikationssätt i familjen . 

Kälvestensmetoden har aldrig blivit utvärderad trots att metoden har använts i 10- 15 år. Det 

finns dessutom lite empirisk forskning i Sverige kring de egenskaper hos familjehem som ger 

gott utfall (ibid.).  

 

I Sverige år 1994 introducerades det en ny utredningsmetod för familjehem kombinerat med 

en familjehemsutbildning, PRIDE (Parent Resources for Information, Development and 

Education). Metoden har sitt ursprung i USA och kom till Sverige på uppdrag från regeringen 

till Socialstyrelsen, då det bedömdes att det behövdes ett bättre förberedande program för 

familjhem i Sverige. De blivande familjehemsföräldrarna träffas en gång i veckan under tio 

veckor tillsammans med utbildarna som består av en socialsekreterare och en erfaren 

familjehemsförälder. Under träffarna får familjehemsföräldrarna ta del av information 

gällande lagstiftning, rättigheter och skyldigheter och känslomässiga förberedelser kring vad 

som innebär att ta hand om ett barn. I utbildningen ingår även övningar där familjerna får leva 

sig in i vad det innebär för ett barn att bli placerad. Utbildningsledarna gör även hembesök 

hos familjerna. Efter avslutad utbildning får familjen ta ställning till om de har en önskan att 

bli familjehem och tillsammans med lärarteamet diskuteras familjens förmåga att arbeta som 

familjehem, därefter fattas ett beslut. PRIDE- metoden har inte blivit vetenskapligt utvärderad 

(Sundell & Thunell, 1997).   

 

Jämförelser mellan Kälvestenmetoden och PRIDE visar att Kälvestenmetoden inte omfattar 

den komplicerade process som en familjehemsplacering innebär för barnet och dess 
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biologiska föräldrar. PRIDE har dessutom förutsättningarna för familjehemmet att samarbeta 

med de biologiska föräldrarna och andra anhöriga till barnet, medan Kälvestenmetoden endast 

fokuserar på samtal med de blivande familjehemsföräldrarna och om deras bakgrund samt hur 

familjen fungerar. De biologiska föräldrarna får även en underordnad roll i förhållande till 

familjehemsföräldrarna genom Kälvestenmetoden. Vilket de inte får i PRIDE eftersom en av 

hörnstenarna just är fokuseringen på relationen mellan familjehemsföräldrar och de biologiska 

föräldrarna (Dag & Drugge, 1997). 

2.3.3. BBIC – Barns Behov i Centrum 
Sedan år 1999 driver Socialstyrelsen projektet Barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC är ett 

system som inkluderar utredning, placering och uppföljning inom social barnavård för barn 

och unga i åldrarna 0 – 20 år. BBIC bygger på nio principer som beskriver hur socialarbetare 

ska bedriva utrednings- och uppföljningsarbete. Dessa principer grundar sig i att barnets bästa 

alltid ska vara vägledande. Som teoretisk modell för BBIC används en triangel (se Bilaga 1). 

Barnet är i mitten av triangeln, på den första sidan av triangeln finns barnets behov, denna 

sida sätts i relation till den andra som är föräldrarnas förmåga. Den tredje sidan i triangeln är 

familj och miljö. Grundtanken är att alla faktorer i barnets liv och omgivning samspelar och 

att man som socialarbetare med hjälp av detta arbetssätt kan upptäcka samspelet. Utredningen 

av familjehem bör fokusera på triangelns två sidor – Föräldrarnas förmåga och Familj och 

miljö när en familjs lämplighet att ta emot ett barn bedöms (Dahlberg & Forssell, 2006).                                  

2.4. Övervägandet 

I denna del förklarar vi vilka aspekter som kan påverka socialsekreterarens val att placera, 

eller inte placera, inom det egna nätverket. Detta får inte förväxlas med det övervägande som 

socialsekreteraren gör var sjätte månad för att överväga möjligheterna för barnet att återvända 

till sin ursprungsmiljö. 

2.4.1. Lagens påverkan 

Enligt 6 kap. 5§ SoL, ska socialnämnden vid en placering av barn i första hand överväga om 

någon anhörig eller annan närstående kan ta emot barnet. Det saknas dock både i lagtexten 

och i förarbetena en definition av begreppet överväga och vad som anses vara ett övervägande 

av socialnämnden (Linderot, 2006). Det här anser Söderlind (2002) vara en viktig markering 

eftersom det under några decennier har funnits en tvekan mot släktingplaceringar. Linderot 

(2006) menar att om det framkom mer tydligt vad begreppet står för, skulle mer överväganden 

om nätverksplaceringar göras. 
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Den grundläggande principen när ett övervägande ska ske är att vården av den unge skall 

utformas i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. När valet av 

placering görs bör även hänsyn tas till barnets och vårdnadshavarens grundläggande 

värderingar så som religion, människosyn och livsvärlden. Detta är viktigt inte minst för barn 

med annat etniskt ursprung (Kyhle-Westermark, Sallnäs & Vinnerljung  2001). 

2.4.2. Andra påverkande faktorer 

Nordlander (2006) visar på att det finns flera faktorer som påverkar socialarbetares arbete 

övervägande. Arbetsplatsens organisation, utbildning och egna värderingar hos 

socialsekreteraren är några faktorer som han menar påverkar. Socialstyrelsen (1999) menar att 

socialsekreterares tidigare erfarenheter med klienter påverkar kommande arbete. 

 

Barn som blir föremål för en placering har idag en allt svårare problematik (Länsstyrelsen i 

Östergötland, 2000). Berrick (1998) menar att släktingar i högre grad väljer att ta hand om 

barn som inte har så svår problematik och att dessa barn istället blir placerade i främmande 

familjehem. Samma resultat visas i studien Sammanbrott. Författarna i den studien menar att 

barn som är mindre problembelastade tenderar att hamna hos släktingar och de menar att det 

kan vara en möjlig förklaring till att sammanbrott är betydligt vanligare i de fallen där barnet 

är placerat i ett främmande familjehem (Kyhle-Westermark et al. 2001). Vinnerljung (1993) 

diskuterar även kring frågan om barn som placeras i släktinghem har mindre problem, 

eftersom en nätverksplacering antyder att föräldrarna har ett någorlunda fungerande nätverk 

och blir accepterad som familjehem av socialnämnden. 

2.5. Uppföljning 

Nedan beskrivs hur tillsynen ser ut efter en placering och om det skiljer sig åt vilket stöd som 

ges till, och vilka krav som ställs på, ett nätverkshem jämfört med ett främmande familjehem.  

2.5.1. Skillnader mellan nätverkshem och främmande familjehem 

Några av familjehemssekreterarnas centrala uppgifter är att utöva tillsyn över vården samt att 

vid behov lämna stöd och hjälp till familjehemsföräldrarna. Det kan rent allmänt sägas att det 

i lagen inte görs några skillnader mellan placering i nätverket eller i främmande familjehem 

angående krav och stöd. Socialtjänsten ska ansvara att barnet får en god vård och 
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familjehemmen ska utredas utförligt (Linderot, 2006). Trots detta kan det inom den forskning 

som gjorts på området ändå utläsas att skillnader görs.  

2.5.1.1. Krav på familjen 

16 av 24 intervjupersoner i Linderots studie (2006) ansåg att kraven är lägre ställda gentemot 

släktinghemmen jämfört med främmande familjehem. Kraven gällde framförallt materiella 

förhållanden så som ekonomi och trångboddhet. Däremot om det fanns större problem som 

alkohol eller drogmissbruk i familjen var kraven samma som för främmande familjehem. 

Bristerna kompenseras genom den känslomässiga relation som fanns till barnet.  

 

Vinnerljung (1993) menar att det är viktigt för barnets identitetsskapande och fortsatta 

utveckling att ha kontakt med sina biologiska föräldrar, vilket lättare kan göras i ett 

nätverkshem, varför mindre krav kan ställas på dessa inom andra områden. Kyhle-

Westermark et al. (2001) kom i sin studie fram till att barn placerade i släktinghem hade färre 

sammanbrott än barn placerade i nätverkshem. Författarna poängterar dock vikten av att 

socialarbetarna inte får vara för kravlösa i sin bedömning bara för att sammanbrottssiffran är 

lägre i dessa.  

2.5.1.2. Insyn 

Linderot (2006) menar att släktinghemmen håller information inom familjen på ett annat sätt 

än vad främmande familjehem gör. Socialarbetaren måste därför jobba hårdare för att få deras 

förtroende och därigenom få tillgång till informationen. Handläggarna i Linderots studie 

poängterar att det är svårare att få insyn i ett släktinghem, att det kan bli som att 

släktinghemmet och de biologiska föräldrarna ”gaddar” ihop sig gentemot socialtjänsten.  

2.5.1.3. Stöd 

Trots att det ej ska skilja, har släktinghem inte samma förutsättningar att kunna motta det stöd 

som de är berättigade till. Eftersom de kastats in i rollen som familjehem har de ingen tidigare 

erfarenhet av detta och vet inte vilket stöd de har rätt till. De har heller inte samma naturliga 

kontakt med socialtjänsten som främmande familjehem har (ibid.).  

 

Berrick (1998) menar att nätverkshem får sämre support, mindre service och mindre kontakt 

med socialtjänsten än vad främmande familjehem får. Han menar vidare att misshandel är mer 

vanligt i främmande familjehem, men detta menar han har att göra med att socialtjänsten 
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oftare granskar och överlag ger mer service till främmande familjehem och på så sätt 

uppmärksammas eventuella problem lättare.  

2.5.1.4. Ekonomisk ersättning 

Ersättningen till familjehem är uppdelad i en omkostnadsdel och en arvodesdel. 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka kostnader som uppehälle, bostad och andra 

eventuella kostnader. Arvodesdelen är en ersättning som utgör arbetsinsatsen och varierar 

beroende på åldern på barnet och även beroende på hur problembilden ser ut (Linderot, 2006). 

Svenska Kommunförbundet utfärdar varje år rekommendationer angående ekonomisk 

ersättning och det görs ingen skillnad mellan nätverkshem och främmande familjehem 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2007).  

 

Linderot (2006) visar i sin studie att ekonomisk ersättning till släktinghem är betydligt lägre 

än vid andra familjehemsplaceringar. Hon visar vidare att de flesta fått 

omkostnadsersättningen men att långt ifrån alla fått arvodesdelen. I de fallen arvodet betalats 

ut har den även varit lägre än till främmande familjehem. Även Kyhle-Westermark et al. 

(2001) påpekar att släktingar får en uppenbart lägre ersättning. Dock tror de att den 

ekonomiska diskrimineringen av nätverkshem kommer att minska på grund av att det överlag 

ses som mer positivt att placera inom nätverket.  

3. Syfte, frågeställningar och temaområden 

3.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att utifrån ett antal intervjuer  med socialsekreterare få en förståelse 

för deras syn på att placera barn inom nätverket. 

 

Utifrån våra valda temaområden mynnar vårt syfte ut i följande frågeställningar:  

• Vilken inställning har de intervjuade familjehemssekreterarna till nätverksplaceringar? 

• Vilka omständigheter påverkar deras val av placering i nätverket? 

• Vilka för- respektive nackdelar finns, enligt intervjupersonerna, med en placering 

inom nätverket? 

• Finns det skillnader i intervjupersonernas agerande mellan nätverkshem och 

främmande familjehem gällande krav på samt stöd till familjen? 
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3.2. Temaområden  

Våra valda teman kom att prägla vårt upplägg av uppsatsen. Förutom i frågeställningarna 

användes dessa teman i utformandet av vår intervjuguide och även genomomgående i 

uppsatsen. De valda temaområdena är:  

1. Nätverket 

2. Lagens tydlighet 

3. Utredning av familjehem  

4. Övervägandet  

5. Uppföljning   

4. Metod 

Som metod för att undersöka hur socialsekreterare upplever sitt arbete med nätverkshem har 

vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Valet av metod styrs av vad som är syftet med 

den studie som ska genomföras. Om syftet och frågeställningarna handlar om att förstå något 

eller att hitta mönster ska en kvalitativ studie göras (Trost, 2005). Vårt syfte var att få en 

förståelse för hur ett antal socialsekreterare såg på nätverksplaceringar. Vi var inte ute efter att 

ta reda på hur ofta socialarbetare placerar barn inom nätverket eller hur många barn som 

placerats i nätverkshem, varför en kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ.  

4.1. Datainsamling och urval 

Vi tog kontakt med familjehemssekreterare från tre olika kommuner och berättade om vårt 

syfte med uppsatsen. När vi fått våra fem intervjupersoner skickade vi ut ett informationsbrev 

(se Bilaga 2) till var och en där det stod vilka vi var och vårt syfte med uppsatsen, se 

urvalsprincip nedan. Intervjuerna har vi gjort tillsammans på intervjupersonernas arbetsplats. 

För att garantera uppsatsens trovärdighet spelades intervjuerna in, vilket vi hade informerat 

våra intervjupersoner om i förväg. För att ytterligare stärka reliabiliteten i uppsatsen 

transkriberade vi datainsamlingen ordagrant. Därefter gjordes en datareduktion på 

intervjumaterialet och sedan analyserades datan utifrån tidigare forskning.  

4.1.1. Förhållningssätt 

I princip kan man använda sig av tre olika förhållningssätt i uppsatsens utformande. 

Utgångspunkt kan finnas i empirin, teorin eller i framställningsformen. Dessa kan även 

kombineras (Widerberg, 2002), vilket vi har gjort genom att kombinera ett empiri- och 

teorinära förhållningssätt. Vi använde oss av ett teorinära förhållningssätt vid valet av våra 
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teman då vi tog fram dessa utifrån tidigare forskning. Ett empirinära förhållningssätt används 

sedan i vår analys, då vårt empiriska material och våra frågeställningar användes som 

utgångspunkt. 

4.1.2. Intervjusamtalet 

Vi valde att genomföra intervjuerna på socialkontoren där våra intervjupersoner arbetade, dels 

av praktiska skäl men även för att det var en naturlig plats för intervjupersonen, där hon eller 

han utförde det arbete som våra frågor berörde. Vi delade upp det så att en av oss höll i 

intervjun medan den andre satt i bakgrunden och kunde ställa följdfrågor om så behövdes.  

 

Vi har genomfört det som Grönmo (2006) beskriver som informella intervjuer. Vi har utfört 

intervjuerna själva i form av en konversation med våra intervjupersoner. Vi hade innan 

intervjun valt ut fem olika teman som skulle ingå i alla intervjuerna. Poängen med dessa 

intervjuer är att intervjun kan ske på ett flexibelt sätt samtidigt som den är strukturerad. Våra 

intervjuer var relativt strukturerade genom att vi i förväg visste vad vi ville ha svar på och allt 

i intervjun handlade endast om vårt valda ämne. Vi var pålästa på ämnet och vi hade en 

utformad intervjuguide med våra teman och underliggande frågor (se Bilaga 3). Hur intervjun 

utvecklades var beroende av den information som intervjupersonen gav oss. Det var möjligt 

för oss som intervjuare att ställa följdfrågor under intervjuns gång och vi kunde även utforma 

nya frågor utifrån svaren vi fått från tidigare intervjuer.  

4.1.3. Val av intervjupersoner 

Vi intervjuade sammanlagt fem familjehemssekreterare. Vi ville ha en eller max två 

intervjupersoner från samma arbetsplats för att se om svaren såg olika ut beroende på vilken 

kommun man arbetade i.  

 

I den första kontakten med intervjupersonerna berättade vi kortfattat om syftet med vår 

uppsats, att den skulle handla om barn placerade i familjehem och specifikt om 

socialsekreterarens syn på att placera inom nätverket. Även i det brev som vi innan intervjun 

skickade ut till våra informanter, beskrevs studiens syfte kortfattat. Detta kan ha bidragit till 

att intervjupersonerna före intervjutillfället kollat extra i lagtexten angående vad som gäller 

vid en placering, att de i första hand ska se till nätverket, och att de antog att vi hade en 

positiv inställning till detta, vilket kan bli ett hot mot uppsatsens reliabilitet.  
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4.1.4. Val av kommuner 

För att stärka uppsatsens giltighet valdes kommunerna ut utifrån befolkningsstorlek samt utan 

någon tydlig geografisk koppling till varandra, detta för att undvika att kommunerna 

påverkats av varandras arbetssätt.  Kommun X hade ett invånarantal på 24 000, kommun Y 

hade 60 000 invånare och kommun Z hade en befolkningsmängd på 0,8 miljoner. Det minsta 

avståndet mellan kommunerna var 25 mil.  

4.2. Analysmetod 

Det första vi gjorde för att få fram ett giltigt resultat var att reducera datamängden till det som 

var användbart för den fortsatta analysen. Därefter utgick vi från vårt empiriska material och 

analyserade detta utifrån tidigare forskning för att se vilka olikheter och likheter vi stött på.  

4.2.1. Datareduktion 

När vi skulle bearbeta den intervjudata som vi insamlat använde vi oss av metoden för 

kvalitativ databearbetning som Lantz (2007) beskriver. Ett första steg i databearbetningen är 

att reducera den datamängd som inte är relevant för vårt syfte och valda frågeställningar. 

Detta kallas för datareduktion och syftar till att på ett systematiskt sätt välja och välja bort 

information, samt att förenkla viss data för den fortsatta analysen. Nästa steg blev att finna 

sammanfattande ord eller symboler för att koda materialet, dock utan att meningen gick 

förlorad. Hela intervjuinnehållet bröts ner i delar och på så sätt bröts helheten ner i 

delaspekter (ibid.).  

4.2.2. Empirinära förhållningssätt 

Vår ambition var att ha ett empirinära förhållningssätt i vår analys. Vilket enligt Widerberg 

(2002) är att rekommendera vid kvalitativa undersökningar. Vi har läst igenom vårt empiriska 

material och tagit ut analystrådar, det vill säga vad som väckt vårt intresse vid läsningen, utan 

någon tanke på den tidigare forskningen. Om vi börjar med att tolka vårt material utifrån 

andras begrepp och fynd kan detta leda till att vi missar andra mönster som kan finnas i vårt 

material (ibid.). I och med att nätverkshem är ett relativt outforskat område har vi använt oss 

av ett mer empirinära angreppssätt genom att vi även tagit med resultat som vi inte har kunnat 

koppla till tidigare forskning men som vi ändå ansett varit relevant för våra valda 

frågeställningar.  
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Det är viktigt att framhålla att det är omöjligt för forskare att vara helt fri från teoretisk 

förståelse och att teori och empiri alltid samverkar (Widerberg, 2002). Detta innebär att det 

som väckt vårt intresse är kopplat till det som vi tidigare läst på om ämnet, speciellt eftersom 

våra valda teman utgår från tidigare forskning.  

4.3. Etiska överväganden 
Det är svårt att ge några klara riktlinjer eller lösningar för de etiska problem som kan uppstå 

vid en intervjuundersökning, dock finns det etiska riktlinjer som forskare bör följa (Kvale, 

1997). Vetenskapsrådets humanistiska och samhällsvetenskapliga sektion har formulerat fyra 

forskningsetiska principer som vi har följt. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Grönmo, 2006). Innan intervjun skickade vi ut ett 

informationsbrev till intervjupersonerna där vi informerade om undersökningens syfte, deras 

frivillighet till undersökningen samt om deras konfidentialitet. I brevet informerade vi även 

om att intervjun skulle spelas in men att denna inspelning skulle förstöras efter uppsatsens 

godkännande. För att ytterligare säkerställa intervjupersonernas konfidentialitet har vi fingerat 

deras namn samt i vilken kommun de arbetar i. Inspelningen av intervjuerna och utskrivna 

intervjudokument har förvarats så att ingen annan förutom vi har kunnat ta del av det.  

5. Resultat och analys av våra intervjuer 

Utskrifterna från intervjuerna har genom en datareduktion brutits ned och kopplats samman 

för att få ett mer överskådligt material utifrån vårt syfte och valda temaområden. Vi ger först 

en kort presentation av våra fem intervjupersoner. Därefter följer resultat och analys av våra 

intervjuer.  

5.1. Presentation av intervjupersoner 

Maria är 43 år gammal och blev färdig socionom år 1988. Hon har arbetat i kommun X sedan 

dess och med familjehemsplaceringar i nio år.  

 

Åsa är 55 år gammal och har jobbat i kommun X sedan år 1993 då hon blev färdig socionom. 

Hon har arbetat med familjehemsplaceringar i sex år. 

 

Leif är 48 år gammal och har varit socionom sedan år 1982. Han har arbetat i kommun Y 

under alla år och med familjehemsplaceringar i 16 år.  
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Gunilla är 57 år gammal och blev färdig socionom år 1977. I 14 år har hon arbetat med 

familjehemplaceringar och det har varit i kommun Z hela tiden. 

 

Pia är 51 år gammal. Hon blev färdig socionom år 1981 och har arbetat i kommun Z sedan 

dess. Pia har arbetat med familjehemsplaceringar i 12 år.  

5.2. Tema 1 – Nätverket 

I temat redogörs intervjupersonernas definition av nätverket, förekomsten av 

nätverksplaceringar i deras kommun samt deras inställning till att placera inom nätverket. 

Detta för att få en bild över vilka de inkluderar i nätverket samt vad de ser som positivt 

respektive negativt med en placering inom nätverket. 

 

Tre av våra intervjupersoner definierar nätverket på liknande sätt. De inkluderar både den 

närmaste släkten och andra kända personer för barnet som inte har någon direkt koppling till 

föräldrarna.  

 

Med nätverk tänker jag mig att det är barnets närmaste familj och då också mormor, morfar, 

farmor, farfar. Men det kan också vara skolan, dagis och grannar. Nätverket är sådana 

personer som är viktiga för barnet (Gunilla). 

 

De två andras definitioner var något snävare, då till exempel dagis- eller skolpersonal inte 

togs med.  

 

Klefbeck & Ogden (2003) inkluderar, förutom det informella nätverket som våra 

intervjupersoner berättar om, även det formella nätverket som består av externa stödpersoner 

som till exempel socialarbetare och andra professionella utgör.  

 

Omkring 16 procent av de barn som är familjehemsplacerade är placerade i det egna nätverket 

(Socialstyrelsen, 2006). Alla fem intervjupersoner anser att de gör färre placeringar i 

nätverket än i främmande familjehem. 

 

Vi har färre nätverksplaceringar än vanliga. Jag kan tänka mig att det är en fjärdedel som är 

nätverk (Åsa). 
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De intervjuade berättar att de har en positiv inställning till att placera inom nätverket.  

 

Det är en väldig kraft i det. Många av de barnen definierar inte sig som 

familjehemsplacerade, och det tycker jag att det finns något bra i (Pia). 

 

Denna positiva syn stämmer överens med vad intervjupersonerna i Linderot (2006) studie 

sade. Däremot visar annan tidigare forskning på att det länge har funnits en viss skepsis och 

negativ inställning bland socialsekreterare till att placera inom nätverket (Länsstyrelsen i 

Östergötland, 2000; Vinnerljung, 1996). 

 

På frågan om våra intervjupersoners inställning till nätverksplaceringar alltid har varit 

densamma fick vi olika svar. Gunilla tycker att hon har haft en liknande syn. Maria berättar 

att för 10- 15 år sedan så var inställningen, till skillnad från nu, att man inte skulle placera 

inom nätverket. Synsättet var att till exempel mor- och farföräldrar skulle förbli det och inte ta 

över rollen som förälder. Detta är något som Linderot (2006) än i dag ser som ett problem då 

det kan uppstå rollkonflikter då nära släktingar istället tar över rollen som ”föräldrar”, vilket 

även uppmärksammades av våra intervjupersoner. 

 

Om nätverket är litet och någon i nätverket tar hand om barnet, till exempel mor- eller 

farföräldrar, då  kan de få en annan roll, särskilt om det är en uppväxtplacering. Då är de 

inte mormor och morfar längre utan de blir mer föräldrar och då har det här barnet en 

mormor och morfar mindre (Leif).  

 

Hessle (2003) menar att det har skett ett paradigmskifte inom den sociala barnavården 

gällande synsättet på nätverket, då man förr ansåg att problem löpte över generationer. Denna 

förändrade syn går att urskilja även från våra intervjupersoner. Pia berättar att från år 1996 -

97 fick nätverket en mer betydande roll. När hon började så var det nästintill förbjudet att 

placera barn inom nätverket. 

 

Det var ungefär som att man placerade det här barnet in i samma situation som mamman 

hade och om man placerade barnet där så skulle barnet bli likadan som mamman (Pia).  

 

Åsa berättar att även om hon i grunden är positiv till nätverksplaceringar så har hon blivit mer 

observant de senaste åren. 
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Jag har ett mera kritiskt tänkande utifrån erfarenheter och problematik som kan bli i det egna 

nätverket (Åsa).  

 

Det positiva som intervjupersonerna nämner med nätverksplaceringar är att det finns en 

kontinuitet; barnet känner igen familjen och är redan en naturlig del i den. 

Kontinuitetsprincipen tas upp i Socialtjänstlagen som en vägledande princip för barnets trygga 

och invanda miljöer. Detsamma pekar Cederström (1999) och Linderot (2006) på i sina 

studier, där de menar på att miljön är bekant för barnet och att barnets bakgrund är känt för 

det kommande familjehemmet i nätverket.  

 

Leif påpekade att det i nätverket kan finnas en högre tolerans för krävande barn och föräldrar.  

Kontakten med de biologiska föräldrarna anses även underlätta vid en nätverksplacering 

eftersom det redan finns en kontakt mellan de biologiska föräldrarna och nätverkshemmet 

(Vinnerljung, 1993). En liknande aspekt nämner även Pia där hon menar att trots de 

biologiska föräldrarnas problem, så finns det oftast en grund av positiv kontakt mellan dem 

och nätverkshemmet att stå på som inte finns i ett främmande familjehem. 

 

Det är otroligt viktigt för barnet att veta att även om mamma och pappa är hej och hå så kan 

man tycka om dem (Pia). 

 

En av de mest centrala principerna i lagen är att en återförening mellan barnet och den 

biologiska föräldern ska vara det slutliga målet med ett omhändertagande (Mattsson, 2006). 

Både Åsa och Maria diskuterade kring det faktum att det blir en mindre omställning för ett 

barn placerat i nätverket att komma tillbaka till de biologiska föräldrarna.  

 

Om ett barn ska flytta hem till sin förälder och man är mormor eller morfar så kommer man 

att finnas kvar ändå. Det önskar man ju även vid andra placeringar, men risken är ändå att 

kontakten bryts för det finns inte naturligt (Maria). 

  

Även om alla våra intervjupersoner anser att man i första hand ska titta på nätverket vid en 

familjehemsplacering så poängterar de att det kan vara en svår uppgift att vara familjehem till 

något barn i sitt eget nätverk. 
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Linderot (2006) menade att ett av problemen med nätverksplaceringar kan vara gränssättning. 

Mor- eller farföräldrarna har tidigare haft svårt med gränser för sina egna barn och detta 

överförs även till barnbarnet, vilket kan leda till att barnet inte får det skydd som det behöver. 

Intervjupersonerna menade på att det kan vara svårt för någon inom det egna nätverket att 

sätta gränser gentemot de biologiska föräldrarna. Nätverkshemmet är uppdragstagare, vilket 

innebär att det finns klara riktlinjer att följa. Det kan vara svårt för mor- eller farföräldrar att 

skilja på det egna barnets problematik och behovet som barnbarnet har, anhörig kan vara 

medberoende till barnets biologiska föräldrars problematik.  

 

Det är inte lätt att vara familjehem till ett barnbarn eller till ett syskonbarn. Det gäller då att 

familjen kan sätta barnet i främsta rummet, att inte föräldrarna får ta över (Gunilla). 

 

Om det går att hålla gränser och den här släktingen eller anhöriga kan förstå situationens 

allvar och skydda barnet är det ett bättre alternativ (Pia). 

 

En av våra intervjupersoner nämnde även att det kan bli en konkurrens när en placering sker 

hos till exempel en syster till de biologiska föräldrarna. Eftersom det kan vara så att systern 

haft en ordnad situation hela livet medan syskonet har haft det problematiskt. Detta går att 

koppla till studien av Börjesson et al. (1979) där de menade på att en placering i ett 

”mormorshem” är att väcka en mellanmänsklig konflikt till nytt liv och genom placeringen tar 

man ställning till den starkare parten i konflikten. Även Cederström (1990) pekar på de 

konfliktfyllda och problematiska förhållanden som redan finns mellan barnets biologiska 

föräldrar, dess föräldrar och svärföräldrar. En annan aspekt som skiljer de främmande 

familjehemmen och nätverkshemmen är att de förstnämnda har planerat att ta emot ett barn i 

sitt hem, medan nätverkshemmen är oförberedda. Det är något som Buehler et al. (1993) och 

Linderot (2006) tar upp som negativt med nätverkshemmen, denna aspekt nämner även våra 

intervjupersoner och menar på att nätverkshemmen inte har gjort något aktivt val att bli 

familjehem vilket kan ge problematiska följder. 

5.3. Tema 2 – Lagens tydlighet 

I detta tema diskuterar intervjupersonerna lagens tydlighet när det gäller placering av barn i 

familjehem och hur väl de håller sig uppdaterade för förändringar som sker i lagen. 
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Maria och Åsa tycker att lagarna som reglerar placeringar av barn är tydliga. Medan de andra 

tre intervjupersonerna har invändningar mot lagens tydlighet. Pia såg lagen som en mer 

övergripande formulering och ansåg att hon i sitt arbete inte kunde vara så detaljerade, istället 

menar hon att det alltid är en fråga om bedömning. 

 

Det är absolut ingenting som är tydligt (Pia). 

 

Gunilla diskuterar kring att hon tycker att lagen i sig är tydlig om man läser den men sen är 

det en tolkningsfråga utifrån socialarbetaren. Hon tycker att föräldrar ofta får väldigt många 

chanser på barnets bekostnad. 

 

Jag tycker inte att man ska omhänderta barn om det inte behövs men ibland far barnen 

väldigt illa och då kanske det är en otydlig lag (Gunilla). 

 

Linderot (2006) menar att fler övervägande om nätverksplaceringar skulle göras om lagen var 

mer tydlig, det finns ingen definition av begreppet överväga, vilket gör att det blir upp till 

varje socialsekreterare själv att avgöra när ett övervägande är gjort. Leif anser dock att lagen 

har blivit mer tydlig än den tidigare har varit. Han tycker att det är bra att Socialstyrelsen 

utarbetar ett nationellt program, BBIC som ett komplement till lagen. 

 

Lagar kan ju vara ganska tydliga men kommer man till praktisk verklighet så är det inte så 

himla enkelt i alla fall //…// Man kan jobba på så många olika sätt och därför är det bra att 

man kommer fram med ett nationellt program för hur man ska jobba (Leif). 

 

Leif, Maria, Gunilla och Åsa tycker att de har en god kännedom om lagarna och att de håller 

sig uppdaterade. De påpekar att de håller sig uppdaterade genom Socialstyrelsens utskick. 

Maria håller sig även uppdaterad genom Barn- och Ungdomsgruppen. 

 

I och med att vi jobbar nära Barn- och Ungdomsgruppen som hela tiden jobbar med lagen 

bredvid sig och i sin hand, så håller man sig uppdaterad (Maria). 

 

Pia anser att hon inte håller sig uppdaterad hela tiden. Hon menar att allt är reglerat och när 

man har jobbat så länge som hon har så kommer det ständigt in nya lagar och att det då är 

omöjligt att hålla sig uppdaterad hela tiden.  
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Jag använder den när jag behöver. När jag kommer i en situation när jag undrar, hur står det 

egentligen, hur är det formulerat, hur säger förarbetaren? Då går jag dit och slår i det (Pia). 

5.4. Tema 3 – Utredning av familjehem 

I detta tema redogör intervjupersonerna för hur arbetsgången ser ut vid en placering, hur de 

får kunskap om nätverket, hur djupt det inventeras och hur stort handlingsutrymme de anser 

att de har.  

 

Forskning har visat att familjerådslag är en väl utformad metod att använda för att förhindra 

att barnet placeras utanför sitt egna nätverk (Näslund, 2001). Våra intervjupersoner kände till 

metoden men den användes bara vid ett fåtal tillfällen.  

 

Arbetsgången från att ett beslut har tagits om att ett barn ska placeras påminner om varandra 

vid de tre olika arbetsplatserna. Familjehemssekreteraren blir kontaktad av handläggaren som 

har utrett barnets behov av ett familjehem. Familjehemssekreterarnas uppgift blir då att hitta 

ett lämpligt familjehem. Det som alla fem intervjupersoner poängterar som viktigt i 

utredningsförfarandet är matchningen som sker mellan familjehemmet och barnet som ska 

placeras.  

 

Det handlar mycket  vårt jobb om, att matcha, passar det? Det kan vara en hur bra familj som 

helst och utredda på längden och tvären och goda referenser och erfarenheter men det kanske 

inte passar för det barnet (Maria). 

 

Gunilla berättar att i matchningen behöver, förutom barnets behov, även de biologiska 

föräldrarnas situation tas med. Hon menar att när en placering sker i ett familjehem så får inte 

den nya familjen bara barnet utan de kommer även ha kontakt med de biologiska föräldrarna. 

Som familjehemssekreterare behöver man veta att familjehemmet klarar av att bemöta 

föräldrarna. Hon menar vidare att en matchning kan vara svår att göra eftersom man har för 

lite material på barnet och att man då utgår från kunskap om de biologiska föräldrarnas 

beteende, där det ofta finns mycket att gå på.  

 

Nätverkshem ska enligt 6 kap. 6§ SoL utredas på samma sätt som ett främmande familjehem. 

Det finns dock inga klara riktlinjer för hur denna utredning ska se ut, utan det som anges är att 
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förhållandena ska vara utförligt utredda (Klefbeck & Ogden, 2003). De tre kommunerna 

använder sig av Kälvestenmetoden vid utredning av familjehem trots att vissa av 

intervjupersonerna nämnde att metoden är gammalmodig i vissa avseenden, då den till 

exempel endast fokuserar på föräldrarollerna i familjehemmet. Maria och Åsa i kommun X 

genomför ofta en mindre omfattande utredning av nätverkshemmen, vilket de benämner som 

en basintervju. I vissa fall använder de sig av hela djupintervjun även vid nätverksplaceringar 

när det till exempel är frågan om en uppväxtplacering eller om det kan finnas frågetecken 

kring familjen. 

 

Basintervjun är mera kring fakta om utbildning och jobb, hur familjen ser ut, hur många 

syskon de har, hur mycket de tjänar och hur man bor (Maria). 

 

BBIC som utredningsmetod av familjehem används ännu inte i våra valda kommuner, men 

våra intervjupersoner nämnde att detta höll på att utvecklas.  

 

Det finns en tanke att utveckla en utredningsmetod när det gäller familjehem inom BBIC 

(Åsa). 

 

Utredningarna utfördes inte alltid på samma sätt i kommunerna, men det görs alltid en 

utredning av nätverkshemmet i någon form. Det var inte fallet när Länsstyrelsen i Stockholms 

län undersökte socialtjänstens arbete med familjehemsutredningar. Där visade det sig att det i 

var fjärde ärende inte fanns någon utredning alls av det blivande familjehemmet, framförallt 

gällande nätverkshem (Vinnerljung, 1996). 

 

Alla fem intervjupersoner berättade att de fick kunskap om nätverket via handläggarna på 

Barn- och Ungdomsgruppen. Fyra av de intervjuade påpekade att de inte gör någon extra koll 

om handläggarna har sagt att det inte finns någon i det egna nätverket som kan ta hand om 

barnet. Åsa menar att det är handläggarnas skyldighet att inventera nätverket, därför gör hon 

ingen extra koll. Gunilla däremot anser att hon brukar göra en extra koll hur nätverket ser ut 

kring barnet, med tanke på att föräldrarna kanske bara säger att kontakten är bruten och att det 

inte finns någon i nätverket som kan ta hand om barnet. 
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Jag har gått på att det inte har funnits någon i nätverket och sen när barnet är placerad i 

familjehem  har släkten dykt upp, fast  det hade kanske inte varit så enkelt för barnet att ha 

varit placerat där. Men då har vi inte utrett förhållandena och så får det inte gå till (Gunilla). 

 

Vid frågan om hur djupt nätverket inventeras svarar fyra av intervjupersonerna att det är 

handläggarna som inventerar nätverket och att de inte har någon klar uppgift på det. Pia 

berättar att de går på vad klienterna säger. Det kan vara mor- och farföräldrar, syskon eller en 

kompis som föräldrarna rekommenderar.  

 

Någon i släkten, om det finns någon som har varit med hela tiden och som barnet känner väl 

(Pia). 

 

Söderlind (2002) anser att placeringar oftare förekommer inom mammans nätverk än inom 

pappans. Pia och Åsa nämner att placeringar inom nätverket oftast sker hos morföräldrarna. 

Gunilla diskuterar kring att placeringen ofta sker inom mammans släkt och att det ofta blir hos 

mammans syskon. Anledningen till att det sker inom mammans nätverk menar hon beror på 

att pappan till barnen ofta varit i periferin eller så har det inte funnits något faderskap 

fastställt. Leif nämner att placeringar ofta sker hos syskon till föräldrarna eller hos mor- och 

farföräldrar och ger som exempel att det kan ha att göra med närhetsprincipen och att barnen 

ofta har varit hos dem innan. Klefbeck och Ogden (2003) framhåller att om en 

nätverksplacering ska lyckas så måste det finnas ett mandat i nätverket, vilket även Leif 

betonar och han anser att det är vanligare i ett nätverkshem än i ett främmande familjehem.  

 

En av de viktigaste faktorerna för att en placering ska fungera bra är att det finns ett 

godkännande, att familjehemmet har mandat att ta hand om barnet (Leif) 

 

Åsa och Maria anser att de har ett gott handlingsutrymme i sin kommun. Även Leif anser sig 

ha ett stort handlingsutrymme men menar på att det är arbetsbelastningen som sätter gränser. 

Likaså Gunilla tar upp att arbetsbelastningen är hög men att en placering alltid prioriteras. Pia 

diskuterar kring handlingsutrymmet vid nätverksplaceringar och menar på att hon ibland inte 

får lika mycket ansvar vid en nätverksplacering. 

 

Ja man kanske tappar lite eftersom nätverket har det där att de vill ha hela ansvaret (Pia). 
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5.5. Tema 4 – Övervägandet 

Detta tema behandlar intervjupersonernas erfarenheter av olika aspekter som kan tänkas 

påverka övervägandet av en nätverksplacering. 

 

Vår första fråga kring vad som påverkar ett övervägande handlade om intervjupersonernas 

förförståelse kring den aktuella familjen, och om de ansåg att den påverkade deras beslut om 

vart barnet skulle placeras. Åsa hade svårt att uttala sig i frågan då hon inte arbetade just med 

övervägandet. De andra fyra ansåg att deras egna förförståelse spelade stor roll vid 

övervägandet av en placering. Maria såg det som ett stort dilemma att ha jobbat länge i en 

liten kommun där man ofta vet vilka som är släkt med vilka, samt vilka problem de haft inom 

familjen tidigare. 

 

Jag har varit inom olika delar inom socialtjänsten, så man känner  igen familjer och vet hur 

de är (Maria). 

 

Leif påpekar att kunskaper och erfarenheter alltid spelar in vid ett övervägande men att det 

inte får vara allt för avgörande vid en placering. 

 

Det är ingen rutin på det, även om man gör många placeringar (Leif). 

 

Två av våra intervjupersoner berättade om att de får en speciell magkänsla när de besöker ett 

familjehem. Denna känsla brukar de hålla fast vid, och de menar även att den oftast brukar 

stämma. Om det handlar om förförståelse, erfarenheter eller fördomar kan de inte svara på.  

 

Vi ställde därefter en fråga som handlade om hur mycket tidigare erfarenheter styr 

placeringsformen. Tidigare kunskap, erfarenheter och egna värderingar nämner Nordlander 

(2006) samt Socialstyrelsen (1999) kunna påverka övervägandet. Detta är något som 

intervjupersonerna varit inne på tidigare när de berättade om sin förförståelse men ytterligare 

saker kom fram i denna fråga. Åsa och Gunilla anser att tidigare erfarenheter spelar in men att 

man alltid måste se till barnets individuella behov.  

 

Till syverne och sist kommer man till det  att allt är så individuellt och att det aldrig går att 

föra över ett ärende från ett annat (Åsa). 
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Man kan  inte utgå från att om en har blivit dålig så blir nästa dålig, utan man måste se till 

den specifika  placeringen, vad är det som är för-  och nackdelar, resurser och svagheter 

(Gunilla). 

 

Pia har goda erfarenheter av nätverksplaceringar och försöker därför att så långt som möjligt 

finna en lösning inom det egna nätverket. 

 

Jag tycker att de (barnen, författarnas kommentar) känns hela. Det känns inte som att de har 

någon tvekan på sin identitet (Pia). 

 

Vinnerljung (1993) menar att det är viktigt för barnets identitetsskapande och fortsatta 

utveckling att ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Även Vinterhed (1985) menar att 

kontakten mellan barn och föräldrar upprätthålls bättre vid nätverksplaceringar och att barnet 

slipper bygga upp en ny identitet.  

 

Leif berättar att han tar med sig de erfarenheter han har av de placeringar som inte varit 

lyckade. 

 

Man måste vara kritisk och se vilka problem som kan bli (Leif). 

 

Vår nästa fråga handlade om barnets ålder, om intervjupersonerna trodde att det kunde 

påverka vid ett övervägande. Alla fem intervjupersoner svarade att det absolut påverkar 

beslutet. Om barnet är i tonåren och ska placeras hos mor- eller farföräldrar som kanske är i 

60-års åldern så kan det fungera. Men handlar det om ett spädbarn som behöver en 

uppväxtplacering måste man tänka i 20 år framåt och då är det inte aktuellt med en placering 

där. I de fall där barnet är äldre berättar Pia och även Maria om att man i högre grad litar på 

att barnet själv gör en rätt bedömning om vart de vill bo eller inte vill bo.  

 

Det kan vara så att det är ett stort barn som berättar vart det vill bo,  det är klar att det väger  

tungt (Maria).  

 

Sedan kom vi in på barnets etniska bakgrund och om det kan påverka vid val av placering. 

Ingen av intervjupersonerna ansåg sig ha särskilt mycket erfarenhet av att placera barn med 
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annan etnisk bakgrund. De kunde ändå svara att de tror att det påverkar; att man i dessa fall än 

mer försöker hitta lösningar inom det egna nätverket, eller om det ej går, från samma 

nationalitet. Detta stämmer in med de aspekter som Socialstyrelsen (1999) nämner, nämligen 

att grundläggande värderingar så som religion, människosyn och livsvärlden anses specifikt 

viktigt vid en placering av barn med annan etnisk bakgrund. Leif som arbetar i kommun Y 

menar att de barn med annan etnisk bakgrund som bor där inte har någon släkt och att det 

därför blir mycket svårt att hitta lösningar för dessa barn. 

 

Jag tror att det är annat med de som kommer som invandrare till storstadsregionerna, då har 

de en släkt. Bor de i Y har de ingen släkt, skulle de ha en släkt skulle de inte bo i Y (Leif).  

 

Alla fem ansåg att barnets grad av problematik spelade in om barnet skulle bli placerat inom 

nätverket eller inte. Leif menar att det i nätverket kan finnas större tolerans för barn med 

särskilda behov, och/eller om den biologiska föräldern är särskilt krävande. 

 

Det  är lättare att stå ut med ett besvärligt barn (Leif). 

 

Han menar vidare att det är avgörande för valet av placering att se vilka kringresurser som 

finns runt barnet. Vilka möjligheter barnet har till specialisthjälp beroende på var det placeras. 

De andra var mer kritiska till att placera barn med olika typer av problematik inom nätverket. 

Detta stämmer mer in på den tidigare forskningen inom ämnet. Berrick (1998) och 

Vinnerljung (2001) menar att barn med mindre problematik placeras inom det egna nätverket 

medan barn med en högre grad av problematik placeras i ett främmande familjehem. Åsa 

nämnde att det ställer väldigt höga krav på familjehemmet om barnet har särskilda behov. 

 

Du kanske inte kan jobba längre, du kanske måste vara hemma den första tiden och vara 

beredd på mycket kontakt med skolan och barnpsyk //…// det är inte säkert att de inom det 

egna nätverket fixar det (Åsa).  

 

Grad av problematik hos föräldrarna ansåg alla intervjupersoner ha en påverkan på valet av 

familjehem. Pia pratar om att man i nätverket har svårare att sätta gränser vid hur umgänget 

ska gå till. Om en förälder till en missbrukande dotter låtit henne komma och gå som hon vill 

tidigare, kan det vara svårt att dra en gräns nu när det i uppdraget står att det placerade 

barnbarnet inte ska ha något umgänge med föräldern om denne är påverkad. Samma sak 
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gäller, menar Åsa och Leif, om kontakten mellan de biologiska föräldrarna och nätverket är 

spänd. Det kan vara ett problem om de i nätverket har aggressioner mot den biologiska 

föräldern och låter detta gå ut över barnet, genom till exempel att det inte blir något umgänge 

eller hur man pratar om den biologiska föräldern i nätverkshemmet.  

 

Om barnets kontakt med biologiska föräldrar riskerar att intetgöras  ska man inte göra en 

placering där (Leif). 

 

Vidare frågade vi om arbetsplatsens organisation kan påverka ett övervägande, vilket är något 

som Nordlander (2006) anser att det gör. Maria uppgav att hon tycker att det är bättre att 

arbeta funktionsindelat som de gör nu med bara familjehemsplaceringar, än som hon gjorde 

tidigare. 

 

Förut arbetade  alla socialsekreterare med allt ifrån vuxna till socialbidrag och där i mellan 

skulle man hantera lite familjhemsplaceringar (Maria). 

 

Åsa ser det som positivt att hon jobbar nära sin chef och även handläggarna i barn- och 

ungdomsgruppen och att de på så vis har en naturlig närhet och mötesplats som de kan 

diskutera gemensamma ärenden på.  

 

Man träffas över en fika och så vidare, det tror jag  har betydelse (Åsa). 

 

Leif anser att denna närhet saknas på hans arbetsplats. 

 

Det finns ett glapp mellan familjehandläggaren och barnet och föräldrarnas handläggare 

(Leif). 

 

Pia tar upp det faktum att olika trender präglar arbetsplatsens organisation och även socialt 

arbete överlag. Att se till nätverket i första hand och att detta är det bästa alternativet för 

barnet är något som hon hoppas kommer hålla i sig.  

 

För att avsluta detta tema frågade vi till sist om de kunde komma på några övriga faktorer som 

de trodde kunde påverka deras övervägande att placera inom nätverket. 
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Pia nämnde att en avgörande faktor till att det ska bli en bra placering är att det finns en 

fungerande relationen mellan familjehemsföräldrarna och den biologiska föräldern. Det bör 

finnas en respekt från vardera håll för den andre och det är även viktigt att den biologiska 

föräldern förstår att nätverkshemmet är valt och har ett uppdrag från kommunen som det 

måste följa.  

 

Maria berättade att avståndet till föräldrahemmet vägdes in i beslutet. Hon gav ett exempel på 

en pojke som placerades i ett främmande familjehem just på grund av närheten till skolan, 

föräldrahemmet och fritidsaktiviteter. I det här nämnda fallet fanns det ett morföräldrarpar 

som var villiga att ta emot honom i en annan kommun men de valde ändå ett annat alternativ. 

Det visar på att familjehemssekreteraren följt lagens vägledande principer genom att hon i 

första hand tillgodosett kontinuitet och trygghet (Mattsson, 2006).  

5.6. Tema 5 – Uppföljning 

I detta tema diskuterar intervjupersonerna kring om det är skillnad på uppföljning mellan ett 

nätverkshem och ett främmande familjehem när placeringen är gjord. I temat diskuteras även 

skillnader gällande krav, insyn, stöd och ekonomisk ersättning vid de olika hemmen. 

 

Alla de fem intervjuade uppger att det inte är någon skillnad på uppföljning när det gäller 

nätverkshem och främmande familjehem. Var sjätte månad utvärderas hemmen för att se om 

det finns möjlighet för barnet att återvända till ursprungshemmet och för att se att allt fungerar 

i det nuvarande hemmet. BBIC används som grund för uppföljning vid alla tre kommuner.  

 

Det är så reglerat nu, idag kör man efter BBIC också, då är det samma rubriker, allt ligger i 

datorn. Så man hoppar inte över något släktinghem (Pia). 

 

De fem intervjupersonerna nämner alla att vid en nätverksplacering går det att släppa på vissa 

krav i familjehemmet.  

 

Främmande familjehem ska vara i det närmaste felfria. Det är i allmänhet klienten som har 

valt ett nätverkshem och de är aldrig felfria (Pia). 
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Vi kanske inte skulle ha bedömt de som lämpliga och att de inte skulle ha blivit familjehem. 

Men i det här speciella fallet för det specifika barnet får man ibland bortse från vissa saker 

(Maria). 

 

Resultatet som vi fick fram visar på likheter med vad handläggarna gett som svar i Linderots 

studie (2006), att det inte ställs lika höga krav på inkomst och boendet, genom att dessa brister 

kompenseras genom den relationen som redan är uppbyggd. Våra intervjupersoner menar att 

man kan göra avkall på vissa saker, som till exempel hur det ser ut i hemmet, de behöver inte 

ha lika hög inkomst när det istället finns ett tidigare känslomässigt band mellan barn och 

familjehem.  

 

Nätverkshemmen behöver inte ha samma goda ekonomi,  nätverket kan vara viktigare 

(Gunilla). 

 

Maria menar att man även kan bortse från arbetslöshet och om de är socialbidragstagare i 

nätverkshemmet.  

 

Tre av intervjupersonerna tycker inte att det är någon skillnad på insyn i främmande 

familjehem och nätverkshem. Gunilla menar dock att en del nätverkshem inte ser sig som 

familjehem och att det då kan vara svårt att få insyn i familjen. Pia anser att det kan vara 

skillnad på insynen i de olika hemmen men att det beror på hur man som 

familjehemssekreterare arbetar. Hon menar att i ett nätverkshem kan det ibland behövas att 

familjehemssekreteraren jobbar in sig i familjen och nätverket så att de ser 

familjehemssekreteraren som en resurs. Linderot (2006) menar att nätverkshem är mer slutna 

och att det krävs ett hårdare arbete av socialarbetaren för att komma in i och ta del av 

familjen. 

 

Våra intervjupersoner anser inte att det är någon skillnad på stödet i sig från socialtjänstens 

sida, utan att det handlar om hur mycket stöd man som familjehem efterfrågar. Enligt 

Linderot (2006) har släktinghem inte samma förutsättningar att kunna motta stöd eftersom de 

inte har någon tidigare erfarenhet av att vara familjehem och därför inte vet vilket stöd de har 

rätt till.  
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Åsa berättar att det finns nätverkshem som inte alltid känner att de behöver stöd från 

socialtjänsten. Hon förklarar det som att nätverkshemmen inte har gjort ett aktivt val att bli 

familjehem och då kan det bli en konstig situation för dem att socialtjänstens representanter 

ska komma hem till dem. Pia och även Gunilla menar att nätverkshemmen tar ett annat ansvar 

själva, de ser barnet som deras barn och efterfrågar då heller inte samma stöd. Linderot (2006) 

menar att släktinghem inte har samma naturliga kontakt till socialtjänsten som främmande 

familjehem har.  

 

Angående ekonomisk ersättning till familjehem började alla intervjupersoner med att berätta 

om att det inte är någon skillnad i teorin, men att det i praktiken ofta ser olika ut hur mycket 

ersättning de olika hemmen får. Enligt Linderot (2006) framgår det att den ekonomiska 

ersättningen till nätverkshem varit betydligt lägre än till främmande familjehem. Kyhle-

Westermark et al. (2001) påpekar att släktingar får en uppenbart lägre ersättning. De skriver 

vidare att de tror att den ekonomiska diskrimineringen av nätverkshem kommer att minska på 

grund av att det överlag ses som mer positivt att placera inom nätverket. 

 

Pias reflektion kring att nätverkshem ofta har en lägre ersättning tror hon har att göra med att 

det bara för ett par år sedan ändrades i hennes kommun att även anhöriga skulle få arvode, 

dessförinnan fick de endast omkostnadsersättningen. Leif diskuterar kring att det kan ha att 

göra med de olika svårighetsgraderna som kommunförbundet satt upp som rekommendationer 

och som genererar i mer eller mindre ersättning.  

 

Ett barns särskilda behov kanske fungerar bättre i ett nätverkshem,  då blir det inte lika 

krävande och man får då mindre ersättning (Leif). 

 

Leif tar även upp att nätverkshem kanske avstår från att ta emot arvodet. 

 

Man kanske inte känner att man gör det för pengarna (Leif). 

 

Pia berör även detta. Hon brukar alltid fråga om föräldrarna i nätverkshemmet om de vill ha 

arvode. Hon menar att många barn kan bli kränkta om de får reda på att deras anhöriga får 

betalt för att ha dem boende hos dem. Åsa berättar att främmande familjehem ofta får högre 

ersättning för att de har erfarenhet och vet vad de kan kräva. Att bli nätverkshem är inget 
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planerat val och de vet inte vilka rättigheter till ersättning de har. Hon menar vidare att 

anhöriga kan skämmas för att ta emot ersättning. 

 

”Inte ska jag ha betalt för att ta hand om mitt barnbarn” (Åsa). 

 

Vinterhed (1985) menar att skam och skuld kan prägla relationen mellan barnet och 

nätverkshemmet, då till exempel föräldrar till en missbrukare kan känna skam och skuld 

gentemot deras barns problem.  

 

Leif menar att det inte är någon idé att försöka ge nätverkshem mindre i ersättning då det bara 

slår tillbaka på deras arbete senare. 

 

Vi försöker inte pruta på ersättningen bara för att dem finns i nätverket. Det är ett sätt för oss 

att kunna ställa krav på dem som familjehem (Leif). 

6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att få en förståelse för ett antal socialsekreterares syn på att 

placera barn inom det egna nätverket. För att nå upp till vårt syfte intervjuade vi fem 

socialsekreterare på tre skilda orter, som arbetade med familjehemsplaceringar. Vi har 

undersökt det vi från början påstod att vi skulle undersöka och vi anser att vårt syfte och 

frågeställningar har blivit besvarade, vilket visar på att vår studie har en god giltighet. Vissa 

frågor har besvarats mer utförligt än andra av våra intervjupersoner och har fått ett större 

utrymme i uppsatsen.  

 

Att generalisera resultaten i vår studie är knappt möjligt eftersom vi endast haft fem 

intervjupersoner. Men när vi sett till det resultat vi fått fram från vår studie så har vi fått 

överensstämmande svar från våra intervjupersoner, som vi även har kunnat koppla till andra 

undersökningar. Detta visar på att viss generalisering är möjlig. Vi anser även att en liknande 

undersökning som vår skulle kunna generera i liknande svar.   

6.1. Resultatdiskussion 

Det framkom i vår undersökning att alla intervjupersoner hade en positiv inställning till att 

placera inom nätverket. En stor del av den tidigare forskning som vi tagit del av visar däremot 

att socialsekreterare hade en betydligt mer skeptisk inställning till nätverksplaceringar 
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(Länsstyrelsen i Östergötland, 2000; Vinnerljung, 1996). Flertalet av våra intervjupersoner 

påpekade dock att deras inställning förändrats under de senaste tio åren. Efter år 2000 har vi 

endast funnit en omfattande studie som gjorts kring nätverksplaceringar och den är endast 

inriktad på släktinghem. Denna studie som Linderot (2006) utfört visar på mer 

överensstämmande resultat med vår studie än vad annan tidigare forskning gjort, framförallt 

gällande socialsekreterares positiva inställning till nätverksplaceringar. Detta kan kopplas till 

det förändrade synsättet som innebär att nätverket ses som en resurs istället för problembärare 

(Hessle, 2003), vilket även ledde till en lagändring år 1999 (Norström & Thunved, 2005). 

Våra intervjupersoner uppgav både positiva och negativa aspekter med nätverksplaceringar. 

Intressant var att trots det faktum att alla var positivt inställda till nätverksplaceringar, var det 

betydligt fler negativa synpunkterna än positiva som togs upp av våra intervjupersoner. Det 

var även lättare att finna negativa aspekter om nätverksplaceringar i den tidiga forskningen. 

Våra funderingar kring detta är om socialarbetare är så pass präglade av att ha ett 

problemtänkande, istället för att se till det som fungerar, att de i teorin anser att deras synsätt 

har förändrats men att de i praktiken arbetar på liknande sätt som de tidigare gjort. Statistik 

visar på att nätverksplaceringar inte ökar (Socialstyrelsen, 2006). Vi tycker att vi i vår 

utbildning har fått med oss ett lösningsfokuserat tänkande där ett arbete med individens egna 

resurser lyfts fram. Kommer detta leda till att det praktiska arbetet successivt förändras, eller 

kommer även vi att falla in i problemtänkandet? 

 

I våra intervjuer framkom det att magkänslan ibland styr beslutet om barnet ska placeras inom 

nätverket eller inte. Visst vore det bra om alla socialarbetare hade en evidensbaserad mage, 

men är det en mage som grundar sig på fördomar om barnet och dess familj kan 

konsekvensen bli att barnets specifika behov inte tillgodoses. Däremot om det är en mage som 

är tränad av flerårig erfarenhet kan känslan vara ett kompletterande verktyg att använda 

tillsammans med en väl utförd utredning. 

 
Trots att det i lagen inte görs någon skillnad mellan nätverkshem och främmande familjehem i 

några avseenden framkom det i vår undersökning att tydliga skillnader gick att utläsa. Något 

som vi tycker är anmärkningsvärt är att det i en av kommunerna inte alltid gjordes en lika 

utförlig utredning av nätverkshem som av främmande familjehem. Detta är dock inget 

felaktigt handlande eftersom det i lagen inte står hur en utredning av familjehem ska gå till 

och det blir upp till varje kommun att avgöra hur utförligt utredningen ska göras. För att 

barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt borde lagen vara mer tydlig i detta avseende. Alla 
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våra intervjupersoner använder sig av Kälvestenmetoden i utredningsförfarandet trots att de 

ansåg att metoden var gammalmodig. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att denna metod är 

så överrepresenterad när det inte finns några vetenskapliga bevis på att det är en fungerande 

metod. Dessutom utgår den endast från familjehemsföräldrarnas historia och 

omsorgsförmåga. Vi anser att PRIDE- metoden är en mer användbar utredningsmetod än 

Kälvesten då den även fokuserar på de biologiska föräldrarna och anhöriga till barnet. Men 

helst skulle vi se att BBIC utvecklas mer inom utredning av familjehem då den metoden 

fokuserar mer på andra viktiga delar i familjehemmet, så som till exempel samspelet inom 

familjen. 

 

Den tidigare familjehemsforskningen har visat att barn med en högre grad av problematik i 

större utsträckning placeras i främmande familjehem (Kyhle-Westermark et al., 2001). En av 

våra intervjupersoner påpekade dock att barn med en högre grad av problematik skulle klara 

sig bättre i ett nätverkshem eftersom det kan finnas en högre tolerans för krävande barn inom 

det egna nätverket. Sammanbrottssiffrorna är högre i främmande familjehem (Kyhle-

Westermark et al., 2001), vilket kan förklaras med att barn som har en högre grad av 

problematik placeras i dessa hem. Om de istället skulle blivit placerade i nätverkshem, där det 

kan finnas en högre tolerans för barnet, kan det då innebära att sammanbrottet aldrig skulle ha 

behövt ske? 

 

Vår ambition var att få en geografisk spridning och en skillnad i befolkningsstorlek i de 

kommuner som skulle ingå i vår undersökning för att på så sätt komma i kontakt med olika 

sätt att arbeta med familjehemsplaceringar. Kommunerna skiljde sig inte märkvärt åt. En 

olikhet som vi dock kunde uppfatta som positivt med att arbeta i en liten kommun var att de 

arbetade nära handläggarna som utredde barnet och på så vis hade ett mer naturligt samarbete 

med dessa. Ett mindre bra samarbete kan leda till att det blir ett glapp i kommunikationen 

mellan handläggarna och familjehemsekreterarna. Familjehemssekreterarna kan då få svårt att 

se helheten kring barnet vilket kan leda till att viktig information om barnets behov inte 

tillgodoses fullt ut.   

6.2. Uppsatsens styrkor och svagheter 

På grund av att det finns lite forskning att tillgå inom vårt valda ämne, och framförallt 

forskning efter den lagändring som genomfördes i 6 kap. 5§ SoL, blir vår teoretiska 



 35 

referensram relativt svag. Samtidigt blir detta även vår undersöknings styrka med tanke på att 

ytterligare forskning om nätverksplaceringar behövs.  

 

Vi valde i vår studie att endast intervjua familjehemssekreterare, vilket vi inte har funnit i 

tidigare studier, då man valt att huvudsakligen intervjua handläggare. Vi ser detta som en 

styrka eftersom det är familjehemssekreterarna som efter placeringen är gjord har kontakt 

med familjehemmet. Däremot fick vi inga uttömmande svar på frågor kring utredningsmetod 

och hur väl nätverket inventerades, eftersom det inte ingick i våra intervjupersoners 

arbetsuppgifter.  

 

Det har varit till en fördel för oss att innan intervjuernas genomförande dela in vår uppsats i 

centrala teman eftersom vi har fått en tydlig struktur genom hela arbetet. Däremot kan detta 

innebära att vi har missat annan viktig information. Det är även möjligt att vi har fått mer eller 

mindre omfattande svar inom våra olika teman. Detta var fallet vid det tema som berörde 

lagens tydlighet, där vi hade förhoppningar om att få mer information. 

6.3. Förslag på vidare forskning 

Som vi tidigare poängterat behövs det mer forskning över lag om nätverksplaceringar. Utifrån 

vår valda infallsvinkel som berör familjehemssekreterares inställning vore det intressant att 

göra en liknande studie som vår, dock mer omfattande med ett större urval och med mer insyn 

i deras praktiska arbete. Synen på nätverksplaceringar är positiv bland våra intervjupersoner, 

vilket visat sig genom intervjuerna, men det vore intressant att ta del av det praktiska arbetet 

eftersom få nätverkplaceringar görs. 

6.4. Slutsats 

Familjehemsvård är ett viktigt ämne inom socialt arbete, beroende på att det handlar om 

barnets liv och trygghet. Det är ett faktum att synen på att placera i nätverkshem har 

förändrats. Men det är för tidigt att säga att ett paradigmskifte har ägt rum eftersom det 

fortfarande sker få placeringar inom nätverket.  
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Bilaga 2 
 
 
 

Östersund, 2007-11-19 
 
 
Hej! 
 
Vi, Annelie Fajerson och Emeli Bothelius är två socionomstudenter som skriver en c-uppsats 
kring ämnet familjehemsplaceringar. Vi är väldigt glada över att vi har fått kontakt med Er 
och ser fram emot att få tillgång till Era erfarenheter på området. 
 
Syftet med vår uppsats är att belysa och få en ökad förståelse för socialarbetarens arbete med, 
och syn på, att placera barn inom det egna nätverket. Vi tror att Ni kan ge oss värdefull 
information och intressanta synpunkter om ämnet för vår c-uppsats. 
 
Vid intervjutillfället den 30 november kommer Ni att träffa oss båda. Om det känns bra för 
Er, är tanken att använda bandspelare under intervjun, detta för att försäkra oss om att vi 
uppmärksammar och fullt ut tar till oss den information som Ni ger oss. Deltagandet är helt 
frivilligt och Ni kan när som helst under arbetets gång välja att avbryta Er medverkan. För att 
värna om Er konfidentialitet kommer Era namn och kommuner att fingeras. 
Bandupptagningen kommer efter analysen att raderas.  
 
Tack för att Ni har möjlighet att ställa upp på detta och därmed bidra med Er kunskap och 
erfarenhet till vår c-uppsats. Om Ni har några frågor kring ämnet eller något annat som har 
med vårt möte att göra får Ni gärna kontakta oss.  
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
Annelie Fajerson Emeli Bothelius 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Ålder? 

När blev du färdig socionom? 

Hur länge har du jobbat som socionom? 

Hur länge har du jobbat med familjehemsplaceringar? 

Har det varit på samma arbetsplats/kommun? 

 
Nätverket 
Hur definierar du nätverket? 

- Vilka omfattas av anhörig och annan närstående? 

 

Hur ser det ut med nätverksplaceringar i Er kommun (statistik)? 

Vilken inställning har du  till att placera inom nätverket?  

Anser du att nätverksplaceringar är ett bättre alternativ än placering i ett främmande 

familjehem? 

Har din inställning till att placera barn i nätverkshem alltid varit densamma eller har den 

förändrats? 

- Om ja, vad är det som har gjort att den har förändrats? 

Positiva aspekter med nätverkshem? 

Negativa aspekter med nätverkshem? 

 
Lagen  
Anser du att lagarna som reglerar placering av barn är tydliga? 

Anser du att du har god kännedom om dessa och att du håller dig uppdaterad för förändringar 

som sker i lagarna? 

 
Utredning 
När ett barn ska placeras, hur ser arbetsgången ut? 

Hur får du kunskap om nätverket? 

Hur djupt inventerar man nätverket?  

Läggs lika stor vikt kring båda föräldrarnas nätverk?  

- Vilka i nätverket placerar man oftast hos 

Finns det speciella svårigheter med att placera i nätverkshem?  

Vad anser du om ditt eget handlingsutrymme vid dessa ärenden? 
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Vad påverkas handlingsutrymmet av? 

Använder ni er av familjerådslag? 

 
Övervägandet  
Tror du att din egen förförståelse om barnet och dess familj inverkar på ert övervägande av 

nätverksplacering? Om ja - utveckla 

Vilka aspekter kan påverka ditt övervägande vid en placering i nätverket och på vilket sätt i 

sådana fall? 

- barnets ålder 

- etnisk bakgrund 

- kön 

- grad av problematik hos barnet 

- grad av problematik hos föräldrar 

- lagen 

- arbetsplatsens organisation 

- tidsaspekten 

- dina tidigare erfarenheter av olika typer av placeringar 

- övriga faktorer som du tror kan påverka? 

 
Uppföljning  
När en placering är gjord i ett nätverkshem, skiljer sig uppföljningen av dessa från 

”främmande familjehem”? 

Skiljer sig kontakten med nätverkshem från ”främmande familjehem”? 

 

Finns det skillnader mellan främmande familjehem och nätverkshem gällande: 

- Utredningsmetod 

- Krav på familjen 

- Insyn 

- Stöd (socialtjänsten) 

- Ekonomisk ersättning 

 
Övrigt 
Finns det något som du vill tillägga? 
 

 


