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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Den förmodligen vanligaste tanken är att det är socialtjänsten och socionomer som främst är 

yrkesverksamma med social barnavård men det är inte en helt korrekt begränsning, 

socialtjänsten anlitar andra för att på uppdrag arbeta med barn och ungdom, till exempel 

familjehem (Socialstyrelsen, 1996). 

 

Socialstyrelsen definierar ett familjehem som; ”enskilt hem som på uppdrag av 

socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och 

omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” (Socialstyrelsen, 2009b). 

 

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden. 

I de fall barn eller ungdom riskerar att utvecklas ogynnsamt ska nämnden i samarbete med 

hemmet sörja för att de får vård och fostran utanför det egna hemmet om den unges bästa 

motiverar det. Placering i familjehem kan ske genom en frivillig insats genom 

Socialtjänstlagen (SoL) eller med tvångsomhändertagande enligt Lagen om särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Den senaste statistiken som förts över insatser för barn 

och ungdom är från den 1 november 2008. Denna statistik visade att vård i familjehem är den 

vanligaste placeringsformen där 75 procent av dem med SoL-insats och 66 procent av dem 

med LVU-insats vårdades i familjehem den dagen, totalt 11 300 barn och unga (ibid.). 

 

Till skillnad från tidigare lagstiftning där man lade fokus på familjeperspektivet har dagens 

socialtjänstlag med särskild hänvisning till FN:s barnkonvention flyttat över fokus på 

barnperspektivet, något som framträder då man i lagens andra paragraf betonar att 

socialtjänsten skall utgå från ”barnets bästa”. I frågor som rör barn är ”barns rätt”, ”barns 

bästa”, och ”barns behov” centrala begrepp. Dock är dessa begrepp inte entydiga och 

beroende på situation och sammanhang varierar dem. Begreppens innebörd är olika för olika 

människor och är även föränderligt över tid i takt med samhällets förändring och ökande 

kunskap (Socialstyrelsen, 1996). 
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Enligt Socialstyrelsens skrivelse om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska 

utredningar som rör barn och unga ha dennes behov i centrum. Den yrkesverksamme bör inta 

ett barnperspektiv, att försöka förstå barnet eller den unges situation. De menar att förståelse 

är en förutsättning för att kunna fatta beslut och vidta åtgärder som är förenliga med barnets 

bästa (2008). I FN:s konvention om barnets rättigheters tredje artikel betonas vikten av att 

barnen sätts i det främsta rummet i alla åtgärder som rör dem. Men barnets bästa är ett 

varierande begrepp som ska utgå ifrån det enskilda barnet. I den tolfte artikeln förtydligas det 

att barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter men det stadgas inte ifrån vilken ålder detta gäller. 

Man betonar istället vikten av att se till det enskilda barnets mognadsgrad och tillåter inte den 

nationella lagstiftningen att bestämma från vilken ålder barn har rätt att föra sin egen talan 

(Barnombudsmannen, 2005). 

 

1.2 Problemformulering 

Många barn och ungdomar som placerats i familjehem är medveten om sin situation och att de 

kan behöva stöd och hjälp. Som alla andra har de ett behov av att någon lyssnar till deras 

åsikter och många gånger har de även egna förslag på åtgärder (Whiting, 2000). 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter trädde i Sverige i kraft den 2 september 1990. 

Konventionen syftar till att se barnet som en enskild medborgare med samma rättigheter som 

en vuxen. Enligt konventionens tolfte artikel skall konventionsstaterna tillförsäkra att barn 

som är i stånd att bilda egna åsikter får möjligheten att uttrycka dessa i de frågor som rör dem, 

genom denna artikel får barnet medbestämmande (Schiratzki, 2006). 

 

Efter att Sverige undertecknade konventionen har den svenska lagstiftningen intagit ett 

barnperspektiv och man har i socialtjänstlagens andra paragraf stadgat att samtliga åtgärder 

som rör barn skall utgå från barnets bästa. I utredningar och beslut som rör barn bör man låta 

barnet komma till tals såvida man inte kan anta att barnet kan ta skada av det. Det är i 

socialtjänstlagen uttryckt att barn och ungdomar över 15 års ålder har rätten att själva föra sin 

talan i alla frågor som rör dem (Norström & Thunved, 2008). 

 

Trots att det kommer fler och fler studier som betonar att barnet ska vara i fokus verkar det 

vara en bristvara på studier som visar hur väl barnen och ungdomarna anser att det fungerar i 

det praktiska arbetet. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur pass delaktig ungdomar själva uppfattar att de 

varit i processen före, under och efter en familjehemsplacering samt i vilken mån deras åsikt 

och vilja uppmärksammades av socialsekreteraren. 

1.4 Frågeställningar 

 hur pass delaktig uppfattar den aktuella ungdomen att denne varit i utredning, 

beslut samt åtgärd? 

 upplever ungdomen att denne själv haft möjlighet att påverka valet av familjehem? 

 upplever ungdomen att socialtjänsten har gett denne möjlighet att uttrycka sina 

åsikter kring utredning och beslut? 

1.5 Operationalisering av använda begrepp 

 Familjehem – enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn och 

ungdom för omvårdnad 

 Barn – person i åldern 0-14 

 Ungdom – person i åldern 15-18 

 Frivillig placering – barn eller ungdom som blir placerat utanför det egna hemmet 

med föräldrarnas samtycke i enlighet med Socialtjänstlagen 

 Tvångsomhändertagande – barn eller ungdom som blir placerat utanför det egna 

hemmet i enlighet med Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga 

 SoL - Socialtjänstlagen 

 LVU – Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga 

 Barnkonventionen – FN:s konvention om barnets rättigheter 

 BBIC  - Barns behov i centrum, ett system som gör det möjligt att utreda, planera och 

följa upp insatser med barnets behov i centrum 

 LACS - Looking After Children System, arbetsmetod inom social barnavård samt 

föregångare till BBIC 

 AF - Assessment for Children in Need and their Families, arbetsmetod inom social 

barnavård  

 BO – Barnombudsmannen, myndighet som tillvaratar och informerar om barns 

rättigheter 

 JO – Justitieombudsmannen, myndighet som övervakar de offentliga myndigheterna 
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 Socialstyrelsen - en statlig myndighet som värnar om den enskilda människans rätt till 

god hälsa, vård och omsorg 

2. Metod 

 

2.1 Val av metod 

För att ta reda på hur pass delaktiga ungdomar kände sig i processen före, under och efter en 

familjehemsplacering valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Genom en intervju 

har man möjlighet att få djupare svar och chansen att ställa följdfrågor. Vi var båda två med 

under samtliga intervjuer vilket gav båda möjligheten att få den direkta informationen och 

chansen att ställa följdfrågor. Vi valde att göra intervjuerna hemma hos en utav oss för att det 

skulle kännas neutralt, avslappnat och inga störande moment skulle förekomma. Intervjuerna 

spelade vi in för att inte gå miste om något som man kan göra om man endast antecknar, 

sedan transkriberades intervjuerna ordagrant. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer 

som innebär att man utgår ifrån en rad teman med relevanta frågor. På detta sätt har man 

större möjlighet att göra förändringar i frågorna samt att ändra dess ordningsföljd under 

intervjutillfället eller i efterhand för att följa upp svaren (Kvale, 1997). Inför intervjuerna 

hade vi förberett öppna frågor för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att svara med sina 

egna ord. Med de förberedda frågorna kunde vi se till att intervjuerna höll sig inom våra 

teman och att de stämde överens med syftet. 

 

I analysen har vi utgått från en tematisk analys som är en kvalitativ metod som innebär att 

man delar upp informationen i olika teman. Datan man använder sig av är oftast inhämtad 

från kvalitativa intervjuer och under sammanställningen identifierar man återkommande 

teman (Hayes, 2000). De teman vi har valt att använda i vår analys är; 

 Upplevelse av delaktighet i utredningen 

 Möjlighet att uttrycka egna åsikter 

 Möjlighet att påverka val av familjehem 

 Möjlighet att påverka hemresor, fritid etcetera 

 Möjlighet att behålla kontakt med vänner och familj 

 Ungdomens tankar kring utredningen, placeringen och hemflytten 
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2.2 Urval 

Vi valde att intervjua tre ungdomar och de valdes ut genom kvoturval, där man väljer ut 

personer utifrån vissa nyckelegenskaper (Ruane, 2006). I vårt fall var detta åldern då vi ville 

avgränsa oss till ungdomar som var minst 15 år vid utredningens början, att de då var bosatta 

inom Jämtlands län samt att placeringen idag är avslutad. Ungdomarna fick en muntlig 

förfrågan om de ville ställa upp på en intervju. De tre ungdomar som fick en förfrågan är på 

något sätt bekanta till oss och då de hade de nyckelegenskaper vi var ute efter passade de in i 

vårt kvoturval. 

2.3 Etik 

För att skydda våra informanter har vi valt att avidentifiera dem, andra personer som nämnts 

samt orter, detta för att de inte ska känna sig utlämnade. Innan intervjuerna började så 

informerade vi dem att de kommer att vara helt anonyma samt att de hade möjlighet att avstå 

att svara på frågor och att de fick ta pauser om de så önskade. Efter att vi sammanställt 

intervjuerna har personerna fått läsa igenom sina egna berättelser och fått göra ändringar eller 

ta bort något som de inte tycker stämmer, vi har inte lämnat ut något för läsning till 

utomstående förrän de själva har godkänt sammanställningen.  

2.4 Litteratursökning 

Den litteratur vi har använt oss av har vi fått fram genom Mittuniversitetets biblioteks och 

Jämtlands Länsbiblioteks söksidor samt tips från vår handledare och andra uppsatser. Då vi 

sökt efter böcker och artiklar har vi använt oss av olika nyckelord som familjehem, placering, 

ungdom, BBIC, barnets bästa, barnets röst, fostercare, foster youth, convention on the rights 

of the child, participation samt international research. Söksidorna vi använt oss av när vi sökt 

artiklar är artikelsök samt CSA - social sciences. 

2.5 Metodsvårigheter 

Vår tanke från början var att vi skulle göra en aktstudie där socialtjänsten skulle få välja ut 

lämpliga akter genom så kallat snöbollsurval. Utifrån informationen vi skulle få ut av 

aktstudierna var tanken att vi skulle göra en diskursanalys men då vi blev nekade till att gå in 

och läsa akter så föll detta upplägg och vi fick tänka om. I början hade vi tänkt använda oss av 

fall inom Östersunds kommun men det blev svårt då vi var tvungen att hitta egna personer 

som var villiga att ställa upp på en intervju. En annan tanke vi hade var att jämföra och se om 

de fanns någon skillnad mellan SoL och LVU på hur delaktig ungdomarna kände sig i 

processen, men då vi inte fick läsa akter och inte fick tag på så många att intervjua så fick vi 
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släppa den frågan. Vi ansåg att vi hade behövt ett större urval för att kunna studera detta. Vi 

beslutade oss i slutändan för att genomföra kvalitativa intervjuer, en metod som vi anser har 

fungerat väldigt väl och hjälpte oss att besvara våra frågeställningar. Det kan tänkas att vår 

relation till intervjupersonerna påverkat frågor och svar, både positivt och negativt. Dels 

visste vi om anledningen till att de placerades men vi tror också att vi fick djupare svar då de 

kände att de kunde lita på oss.  

3. Tidigare forskning 

 

3.1 Barns perspektiv 

Ett begrepp som intagit en allt större plats i diskussionen om social barnavård är barns 

perspektiv. Andersson (1995) tar upp Kjørholt som menar att det inte är helt uppenbart vad 

begreppet egentligen innebär. Hon menar att begreppet barns perspektiv är konstruerat av 

vuxna och att innebörden påverkas av de vuxnas egna kulturella och personliga 

förutsättningar. Det finns ett flertal andra förhållanden som påverkar barnets upplevelser av 

livet och omvärlden, så som ålder, kön, social klass etcetera. Det är därför viktigt att påminnas 

om att det inte endast finns ett barnperspektiv utan flera och att det är viktigt att försöka se ur 

det enskilda barnets perspektiv. Forskningen har enligt Andersson alltmer uppmärksammat 

vikten av att se barnet som expert på sin egen situation och att barnet bör vara delaktig i 

arbetet för att få tag på barnets egen förståelse om sitt liv.  

3.2 Barns delaktighet 

Ett flertal studier visar att barnets delaktighet i utredning kring familjehemsplacering är näst 

intill obefintligt. Vid familjehemsplacering av barn och unga är det många som inte vetat 

anledningen till varför de placerats och de har känt sig exkluderade från utredningen (Fox och 

Duerr-Berrick, 2007). 

I artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter står det klart uttryckt att barn och unga 

har rätt att deltaga i beslut som rör dem. Mattsson (2006) menar att barn redan i tidig ålder ska 

ses som subjekt med egna egenskaper och erfarenheter med rätten att uttrycka sina önskemål. 

Hon menar vidare att barn har samma rätt till rättssäkerhet och integritetsskydd som vuxna 

enligt såväl svensk lagstiftning som internationella regleringar. Med detta menar hon att 

barnen har rätt att ta del av information och att medverka i utrednings och beslutsarbetet. 

Mattsson beskiver att konventionens artikel 12 ska ses som en förståelse för barnets 
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deltagande och medinflytande. Hon menar att artikeln ger barnet en möjlighet att uttrycka sina 

åsikter men att beslutet att uttrycka dessa är barnets. Artikeln reglerar ingen ålder för 

möjligheten att uttrycka sina åsikter och ej heller hur barnet ska komma till tals. Barnet kan 

själv höras eller låta en vuxen person föra dennes talan, det centrala är att barnets vilja har 

hörts. Mattsson riktar viss kritik mot denna del av artikeln. I en av hennes undersökningar av 

400 länsrättsdomar framgår det att innehållet varierade beroende på om barnet själv uttryckt 

sin vilja eller om en vuxen person gjort detta åt barnet. Hon menar att det därför är viktigt att 

barnet själv hörs när detta är möjligt. 

Ett flertal studier visar att många socialarbetare haft för stor distans till barnen under 

utredning och insats (Vinnerljung, 1996). Utredningarna innehöll väldigt lite uppgifter om 

barnen och en slutsats var att det var väldigt viktigt för socialarbetaren att ha direktkontakt 

med barnet istället för att använda sig av andrahandsinformation. Detta skiljde sig åt mellan 

olika kommuner och förklaringarna kunde dels vara arbetsplatsens kultur och den enskilde 

socialarbetarens arbetssätt. Vinnerljung beskriver även Hagbard och Espings 

metodutvecklingsprojekt där det framgick att många socialarbetare tog omfattande beslut om 

barnens liv utan att ha någon djupare information om dem och i många fall också utan att ha 

träffat barnen personligen. Andra undersökningar som Vinnerljung tittat på visar att barnen 

haft en uppfattning om att socialarbetaren inte riktigt brytt sig men att socialarbetarna 

underskattar sin egen betydelse för barnen.  

3.3 Barns röst 

Det finns en knapphändig forskning kring barnets röst, men de bidrag som finns pekar 

samtliga på att socialsekreteraren är en viktig person för de barn som är del av den sociala 

barnavården. Det är viktigt att denna person talar med barnet, lyssnar och har respekt för 

barnet och den unges åsikter. I FN:s konvention om barnets rättigheter påpekas det att barnets 

röst skall lyssnas till och att inga beslut skall fattas innan barnet först hörts (Andersson, 1995). 

Barn som har fyllt 15 år har enligt socialtjänstlagen 11 kap. 10§ rätt att själv få föra sin talan i 

de mål som rör dem. Yngre barn bör höras i de fall det inte kan antas att barnet kan komma att 

ta skada av det. I de fall yngre barn inte kan höras förlitar man sig på att det finns vuxna 

människor som tillvaratar deras intresse. Om socialarbetaren själv träffar barnet borde 

utredningen bli mer allsidig men flera studier visar att det i många fall inte går till så. Sundell 

och Egelund (2002) tar upp Bernler och Johnssons undersökning från början på 1990-talet 

som visar att ungefär endast hälften av alla barn kontaktas och att socialarbetarna i högre grad 
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träffat ungdomar än barn. De tar även upp Wåhlanders studie från 1994 vars resultat visade att 

socialarbetarna träffat 43 % av barnen under 12 år och 85 % av barnen över 12 år. De 

redovisar även andra studier, såväl svenska som nordiska, som visar att siffrorna stigit med 

tiden men dock har socialarbetarna i många fall utelämnat barnet eller ungdomens åsikter från 

utredningen. Vidare tar de upp Wattams diskussion om barnavårdsutredningar som hon menar 

inte är ”barnvänliga” på det sätt att de följer en viss logik där se ska inhämta bevis för att ett 

barn far illa eller inte far illa. Hon menar att fokus då hamnar på annat än det som barnet själv 

anser är viktigt och att detta inte går att undvikas i det juridiska systemet. 

3.4 Barnavårdsutredningar i internationell forskning 

I slutet av 1980-talet blev all världens barn för första gången erkända som medborgare med 

rätt till medbestämmande, skydd och deltagande genom FN:s konvention om barnets 

rättigheter. Konventionen har från det att den stadgades tills idag haft ett stort inflytande på 

politik, lagstiftning och attityder mot barn på det internationella planet. Det finns tydliga 

exempel på detta genom Looking After Children System (LACS) och Framework for 

Assessment for Children in Need and their Families (AF). Båda dessa system som utgår ifrån 

att barnet skall vara i fokus har haft en betydande påverkan på utredning, beslut, åtgärd och 

uppföljning i mer än femton länder på olika kontinenter. Barnkonventionen och dessa system 

har lett till en acceptans och genomförande av metoder med barnet i fokus i många delar av 

världen, till exempel i Australien, Kanada, Sverige, Ungern, Danmark och Israel. Förutom 

barnet i fokus finns det andra begrepp som även de är centrala i den sociala barnavården 

världen över, barnets deltagande, barnets perspektiv och barnets behov. LACS som först 

utvecklades i Storbritannien hade i den tidiga versionen rätt vaga och förenklade riktlinjer för 

hur man skulle kommunicera med barn. Dessa riktlinjer var mer behovsstyrda än 

rättighetsstyrda och fokuserade mer på skydd än deltagande. Med tiden och utökad kunskap 

väcktes medvetenhet om hinder och möjligheter för hur man kan involvera barnet. Den senare 

versionen av LACS har som en av grundprinciperna att barnet skall göras synligt och att fokus 

skall hållas på barnet under hela arbetsgången samt att barnets perspektiv alltid skall betraktas 

(Rasmusson, Hyvönen, Nygren & Khoo, 2010). Författarna av denna artikel har genomfört en 

studie där de jämfört tre olika länders, Australien, Kanada och Sverige, arbete med barnens 

delaktighet. I Australien är barnet i fokus i balans med att möta barnets behov av skydd och 

omvårdnad och deras rätt att deltaga i arbetsprocessen. Man betonar även vikten av att lyssna 

på barnet och att ta deras åsikter, tankar och önskningar i beaktande. I Kanada uttrycker man 

barnets behov över dennes rättigheter och deltagande ses mer som ett sätt att stärka barnets 
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självkänsla än som en rättighet för barnet. Som ett sidosteg från LACS och AF har man i 

Sverige utvecklat BBIC (barns behov i centrum). Det högsta målet med denna metod är att 

stärka barnets position i enlighet med Socialtjänstlagen och Barnkonventionen. Deltagande 

som en rättighet är tydligare uttalat än skydd och barnet skall vara i fokus genom hela 

arbetsprocessen, under utredning, beslut, insats och uppföljning. Den svenska modellen är 

utarbetad enligt LACS men har arbetats för att passa in i den svenska kontexten. I studiens 

slutsats diskuterar författarna förståelsen av barnet i fokus. De menar att även fast nästan alla 

de västerländska demokratierna har signerat Barnkonventionen och att deras barnavård är 

centrerad kring barnet så har vi olika uppfattningar om dess betydelse. Vidare menar de att 

försök till förståelse av dess innebörd är en pågående och föränderlig process. 

3.5 Styrkor och brister 

Den internationella forskningen visar att många länder fäster stor vikt vid barnets bästa och att 

det sociala arbetet skall utgå ifrån barnets perspektiv, men viktigt att påpeka är att även om 

dessa begrepp används runt om i världen så är betydelsen av dessa begrepp varierande 

beroende på den kulturella kontexten de sätts in i. De studier som presenterats ovan är 

utformade enligt den kontext författarna befinner sig i och resultaten kan tänkas skiljas åt 

beroende på vem som utför studien och vart den utförs. Även om de flesta länder är överens 

om att barnen skall tilldelas delaktighet i utredningen är det orealistiskt att tro att samtliga 

länder använder detta på samma sätt i praktiken. Det problematiska med dessa studier är 

enligt oss att då det inte finns ett internationellt enhetligt begreppssystem så finns risken att 

studierna blir missvisande beroende på vem mottagaren är. 

Styrkan i dessa studier anser vi ligger i att man uppmärksammar vikten av att barnet skall ses 

som en enskild individ med likvärdiga rättigheter och att barnets röst skall tas i beaktning. 

Trots att detta visar sig olika i praktiken så är det första steget för att stärka barnets position 

att det tas upp till diskussion. Det är därefter man kan utveckla metoder och tekniker för att 

barnets röst skall stå i fokus och steget efter det bör då bli att utveckla ett internationellt 

begreppssystem. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Lagrum 

4.1.1 Europeiska unionens Lissabonfördrag 

 

Artikel 24:  

1. ”Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska 

fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i 

förhållande till deras ålder och mognad. 

2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de tas av offentliga myndigheter eller 

privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och 

direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.” 

(Regeringskansliet, 2008). 

4.1.2 Socialtjänstlagen 

 

1 kap. 2§ 

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 

kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” 

Genom att i lagen uttrycka att samtliga människor under 18 års ålder är barn förtydligas 

begreppet barn och minskar risken för missförstånd. Principen om barnets bästa är förankrad i 

all svensk lagstiftning men har inte alltid varit tydligt uttryckt i socialtjänstlagen. Sverige har 

ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter men den har inte inkorporerats i svensk lag, 

vilket innebär att konventionens bestämmelser inte är att likställa med lag. Dock kan man i 

dagens socialtjäntlag se tydliga drag från konventionen om principen om barnets bästa. Redan 

i lagens andra paragraf uttrycks det att åtgärder rörande barn ska ta hänsyn till barnets bästa 

(Norström & Thunved, 2008). 
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3 kap. 5§ stycke 2 

”/.../När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller 

hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja 

med beaktande av dess ålder och mognad.” 

Syftet med detta stycke är att tydliggöra vikten av att barnet själv ska ges möjligheten att 

uttrycka sin vilja, för att barnet ska kunna göra detta krävs det dock att barnet ges relevant 

information. Det blir då upp till socialsekreteraren att bedöma vilket information barnet är 

mottaglig för med hänsyn till barnets ålder och mognad. I denna paragraf är det alltså inte 

utryckt en specifik ålder utan en bedömning görs för varje enskilt fall. Informationen bör 

delges barnet så tidigt som möjligt i en utredning, för att barnet i ett tidigt stadium ska kunna 

uttrycka sin vilja som kan fungera som vägledning i det kommande arbetet (ibid.). 

5 kap. 1§ stycke 5 

”Socialnämnden skall i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom 

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

hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 

hemmet”  

Detta stycke framhäver att om det är det bästa för den unge skall nämnden sörja för att vård 

ges utanför det egna hemmet. Socialnämnden beslutar i samråd med föräldrarna om placering 

utanför hemmet, finns det inget samtycke till frivillig vård kan det bli aktuellt med ett 

omhändertagande med stöd av LVU. Det centrala enligt denna punkt är att hänsyn ska tas till 

den unges bästa (ibid.). 

6 kap. 1§ stycke 3 

”Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och 

andra närstående samt kontakt med hemmiljön.” 

Detta stycke betonar att vården ska främja barnet eller ungdomens samhörighet med anhöriga. 

Man har senare lagt in tillägg om att samhörigheten även gäller för andra närstående (ibid.). 
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11 kap. 10§ 

”Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt 

denna lag.  Barn som är yngre bör höras om det kan vara till nytta för utredningen 

och barnet inte kan antas ta skada av det.” 

Av denna paragraf framkommer det att barn under 15 års ålder har rätt att få föra sin egen 

talan. Om barnet är under 15 år är det vårdnadshavarna som för talan men det finns ändå 

utrymme för barn under 15 års ålder att uttrycka sina åsikter. Vid varje enskilt fall görs en 

bedömning om yngre barn bör höras och att det inte kan antas att barnet kommer ta skada av 

att höras. Det är det enskilda barnets ålder och mognad som ligger till underlag för detta 

beslutsfattande (ibid.). 

4.1.3 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

1§ Stycke 1 

”Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den 

unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 

(2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde och 

integritet.” 

Genom detta stycke framgår det att LVU är en kompletterande lag och bestämmelserna i 

socialtjänstlagen skall vara vägledande. Bestämmelsen att insatserna skall präglas av respekt 

för den unges människovärde och integritet återspeglar det grundläggande budskapet i FN:s 

konvention om barnets rättigheter, nämligen att barn och unga skall ses som enskilda 

individer med egna rättigheter. Samma budskap framgår i socialtjänstlagen (ibid.). 

4.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barns rättigheter är resultatet av krav på det internationella planet för att 

stärka barns rättigheter, i konventionen återfinns 54 artiklar.  

Artikel 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet. 



16 
 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som 

har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 

lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 

behörig tillsyn. 

Artikel 3 – principen om barnets bästa är en av grundpelarna i konventionen. Barnets bästa 

ska alltid komma i främsta rummet och barn har samma människovärde och rättigheter som 

vuxna. Det som skiljer barnkonventionen från andra internationella dokument är att barnets 

bästa skall sättas i det främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn och inom alla 

samhällsområden. I de fall där andra intressen står över skall detta noggrant motiveras 

(Barnkommittén SOU, 1997). 

Artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 

den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet. 

Även artikel 12 i konventionen är en av de grundläggande principerna. Med denna artikel 

förtydligas det att även barn skall ses som samhällsmedborgare och har rätten att uttrycka sina 

åsikter. Likt socialtjänstlagen 11 kap. 10§ tillförsäkras att barn som är i stånd att själv bilda 

egna åsikter skall få uttrycka dessa. Det står inte uttryckligen från vilken ålder detta skulle 

vara tillämpligt utan en avvägning sker med hänsyn till barnets ålder och mognad (ibid.). 

Konventionen trädde i Sverige i kraft den 2 september 1990. Genom att Sverige ratificerat 

konventionen har Sverige förpliktigat sig att följa konventionens bestämmelser men viktigt att 

påpeka är att internationella konventioner inte är att likställa med lag. Detta innebär att de 
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svenska domstolarna inte är bundna till konventionens rätt såsom till svensk lag. Därmed är 

det inte sagt att konventionens bestämmelser kan tolkas på det sätt att de överensstämmer med 

svensk rätt. År 1992 inlämnade Sverige till FN en första rapport om hur Sverige följer 

konventionen, varvid den granskades av FN:s övervakningskommitté för barns rättigheter. 

Kommittén kom då fram till att den svenska lagstiftningen återspeglar konventionens 

bestämmelser (Socialstyrelsen, 1996). 

Det anses idag vara en självklarhet att man skall värna om barns rättigheter men samtidigt är 

det problematiskt att veta vad det faktiskt innebär att stärka barns rättigheter då begreppet 

barn inte är helt entydigt. Oftast menar man att ett barn är en person under 18 år. I Sverige är 

18 år myndighetsåldern vilket även är den ålder som anges i barnkonventionens första artikel. 

Man uttrycker i barnkonventionen att barn ska ses som en fullvärdig människa med egna 

rättigheter och skyldigheter men detta sätts i motsättning till att barn är barn och att de 

behöver ett vuxet stöd i såväl personliga som ekonomiska hänseenden. Barn är beroende av 

att vuxna företräder deras rätt men i konventionen liksom i svensk rätt betonas det att barnets 

vilja och röst ska tillmätas betydelse med hänsyn till barnets ålder och mognad. Vid beslut 

och avgöranden i frågor som rör barn skall barnets vilja och önskningar sättas i främsta 

rummet oavsett om åtgärderna vidtas av vårdnadshavare, offentliga eller privata myndigheter. 

Detta betyder dock inte att det är barnet själv som avgör vad som är sitt bästa utan 

bedömningarna görs av vuxna människor (ibid.). 

Erinringar om barnets bästa har införts i svensk lag, bland annat i SoL och LVU. Den svenska 

barnkommittén har föreslagit att tolkningar av barnets bästa ska ske utifrån två olika 

perspektiv, dels ett objektivt men också ur ett subjektivt perspektiv. Det objektiva 

perspektivet har som utgångspunkt forskning och erfarenhet kring barn medan det subjektiva 

perspektivet innebär att lyssna till barnets åsikter och att inkludera dessa i utredning och 

beslutsfattande (Schiratzki, 2006). 

4.3 BBIC 

I början på 1990-talet riktades stor kritik mot den svenska familjevården från JO 

(justitieombudsmannen) och riksdagens revisorer vilket ledde till att Socialstyrelsen fick i 

uppdrag att stärka familjevården.  Efter ett antal kartläggningar visade det sig bland annat att 

barnen sällan kom till tals. Socialstyrelsen kom då att studera den engelska metoden Looking 

After Children System (LACS), en metod som arbetades fram som ett verktyg för 

socialsekreterare att samtala med placerade barn för att identifiera och bedöma deras behov. 
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Efter att ha testat metoden kom man fram till att den var tillämpningsbar även i Sverige och 

att den var ett bra hjälpmedel för att kunna samtala med barn för att kunna inhämta 

information. Med LACS som grund arbetade man sedan fram en svensk version som 

anpassats till den svenska lagstiftningen och praxis, en metod vi idag kallar BBIC – Barns 

Behov i Centrum (Socialstyrelsen, 2006). 

BBIC är ett enhetligt system i hela Sverige för utredning, planering och uppföljning inom 

socialt arbete med barn och unga mellan 0-20 år. Syftet med BBIC är främst att stärka barnets 

ställning i enlighet med Socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter. En av 

grundprinciperna i BBIC är att barn och unga ska vara i centrum, med det menas att man ska 

ha barnet i fokus för att kunna bedöma om det finns något behov för stöd eller skydd. Barnet 

ska få vara involverad i utredningsarbetet och man ska ta hänsyn till barnets egna åsikter och 

vilja utifrån dennes ålder och mognad. I arbetet med BBIC utgår man från en metod som 

kallas för Triangeln (se bild 1) som är kunskapsgrunden i arbetet och den illustrerar hur viktig 

helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå bra resultat (Dahlberg & 

Forssell, 2006). 

 

Bild 1 (Socialstyrelsen, 2006) 

Med hjälp av Triangeln får man en bättre struktur för att hämta in och analysera information 

som ska ligga som grund för en utredning, den ger även struktur för planering och uppföljning 

av insatser. Basen i Triangeln är barnets familj och miljö där man skapar sig en uppfattning av 

familjens sammanhang innan man ser till relationen mellan barnet och föräldrarna. Faktorerna 

i Triangelns bas kan påverka barnet och föräldrarna både positivt och negativt, de kan även 

tillgodose eller försvåra behov hos barnet och underlätta eller försvåra föräldrarollen. Den ena 
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sidan av Triangeln handlar om barnets behov och detta är kärnan i BBIC och gäller alla barn 

inom socialtjänsten. Den andra sidan handlar om föräldrarnas förmåga där man ser hur 

föräldrarna klarar sin föräldraroll och hur dem tillgodoser sina barns behov (Dahlberg & 

Forssell, 2006). 

Samtliga delar av triangeln har som utgångspunkt att barnet ska vara aktivt delaktig i 

beslutsfattandet. Delaktighet ses som en rättighet och är lika starkt uttalad som vikten av 

skydd. Barnet skall vara delaktig och i centrum genom hela processen; under utredning, 

beslut, insats och uppföljning. Genom BBIC har socialtjänsten fått metoder och verktyg för att 

uppmuntra barnet till att deltaga och engagera sig. Dock är det lika viktigt att påpeka att 

barnen har möjligheten att neka delaktighet. BBIC kan ses som en rättighetsbaserad strategi 

där barnet är en part i såväl utredningsförfarandet som beslutsfattandet (Rasmusson, Hyvönen, 

Nygren & Khoo, 2010). 

Alla interventioner som rör barn skall ha barnets bästa som utgångspunkt, men för att kunna 

göra en bedömning av vad som är barnets bästa måste barnet själv sättas i fokus och tillåtas 

vara delaktig (Socialstyrelsen, 2009a). I Socialstyrelsens rapport tar man upp Barnkommitténs 

syn på hur man får fram det bästa underlaget för att kunna fatta ett beslut enligt barnets bästa. 

De har kommit fram till en kombination av två metoder, den ena där beslutsfattaren utgår 

ifrån forskning och beprövad erfarenhet och den andra där barnet själv får ge uttryck för sina 

åsikter. Genom denna metodkombination väver man in FN:s konvention om barnets 

rättigheter genom att se barnet som ett subjekt med egna rättigheter. En av BBIC:s 

grundprinciper är att handläggaren skall dokumentera barnets uppfattning om anledningen till 

utredning, deras egen syn på sin situation och sina behov samt val av åtgärder. 

Barn och unga som placeras i familjehem är särskilt sårbara och för dessa barn är det särskilt 

viktigt att handläggande socialsekreterare är beredd att lyssna till vad de har att säga och att 

de bevakar deras intressen (Socialstyrelsen, 2006). 
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5. Resultat 

 

Nedan följer en kort presentation av de tre intervjupersonerna. 

Tilde utreddes av socialtjänsten när hon var 16 år och placerades under samma år i 

familjehem enligt SoL där både Tilde och föräldrarna samtyckte. Anledningen till placeringen 

var brister i hemmet och eget beteende. Placeringen avbröts hastigt när Tilde togs in på 

behandlingshem enligt LVU. Idag är Tilde 20 år, sambo och arbetslös. 

Julia var 15 år när hon utreddes av Socialtjänsten. Under samma år placerades hon i 

familjehem enligt socialtjänstlagen med hennes mammas samtycke. Anledningen till 

placeringen var Julias eget beteende. Idag är Julia 20 år, sambo och studerar. 

Robin var 16 år när han utreddes av socialtjäntsten och placerades i familjehem, där han kom 

att stanna i 3,5 år. Omhändertagandet skedde enligt Lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga på grund av eget beteende. Robin är idag 26 år, arbetande och har en son på 3 år. 

5.1 Upplevelse av delaktighet i utredningen 

Tilde tog aldrig del av det skriftliga innehållet i utredningen, vilket hon menar berodde på 

hennes eget ointresse. ”Nej, jag brydde mig nog inte så mycket. Jag tänkte nog inte på det.” 

Hon fick papper hemskickade under utredningen men det var ingenting som hon var 

intresserad av att läsa, men hon tror att hade hon velat ta del av utredningen så hade det inte 

varit något problem. ”Dom sa säkert någonting också bara det att jag inte har lagt det på 

minnet.”  

Julia hade ingen aning om att en utredning ens hade inletts förrän den dag hennes handläggare 

knackade på dörren och berättade att hon skulle flytta till ett familjehem.”Nej, faktiskt inte. 

Jag visste inte alls vad som hände. En dag sa dom att jag skulle åka bort.” Hon fick aldrig ta 

del av det skriftliga materialet och hennes handläggare hade hon aldrig träffat tidigare. Idag 

efter avslutad placering har hon fortfarande inte tagit del av utredningen vilket till stor del 

beror på att hon känner sig nöjd med insatsen och inte känt något behov av att läsa den. 

Robin visste aldrig varför han utreddes av socialtjänsten och fick inte ta del av utredningen 

förrän i efterhand då han fick papper hemskickade, men han har inget minne av att ha fått 

någon information under utredningsprocessen. ”Kanske något smått, kommer inte riktigt 
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ihåg.” Han försökte aldrig få till några ändringar i utredningen men känner idag att det hade 

kunnat vara en positiv sak. ”Inte då men nu skulle man önska att man gjort det.” 

Varken Julia eller Robin visste att en utredning var inledd. Enligt socialtjänstlagen 3 kap. 5§ 

stycke 2 har barn rätt att få relevant information i ärenden som rör dem. Det är högst relevant 

för ett barn att få kännedom om att en utredning inletts och enligt denna paragraf ska både 

Julia och Robin ha fått information om utredningen för att kunna vara delaktiga.  Det är upp 

till socialsekreteraren att bedöma om barnet är moget för att ta emot denna information men 

enligt SoL 11 kap. 10§ har barn som är över 15 år rätt att vara delaktig i utredningen. Det är 

enligt forskning känt att många barn och ungdomar som placeras i familjehem är ovetande om 

anledningen till placering förrän de har anlänt till familjehemmet (Fox & Duerr-Berrick, 

2007). 

Både Tilde och Robin fick det skriftliga underlaget hemskickat. Tilde fick information under 

utredningen medan Robin fick ta del av informationen i efterhand. Julia är den enda av de tre 

som fortfarande inte fått tagit del av sin utredning. Enligt SoL 3 kap. 5§ stycke 2 bör samtliga 

tre ha fått tagit del av informationen under utredningen. Som Norström och Thunved (2008) 

tar upp bör informationen nå barnet så tidigt som möjligt under utredningen för att barnet ska 

få möjlighet att bilda sin egen uppfattning och uttrycka sin vilja, något som sedan bör stå i 

fokus inför beslutsfattande. Tilde var den enda som fick möjlighet att läsa och bilda sig en 

uppfattning om vad det var som pågick. Barnet är själv expert på sin situation och bör vara 

delaktig i utredningen. (Andersson, 1995) Enligt den svenska modellen BBIC ska barnet stå i 

fokus under hela utredningsprocessen vilket i sin tur kräver att barnet är delaktigt (Dahlberg 

& Forssell, 2006). 

5.2 Möjlighet att uttrycka egna åsikter 

Tilde berättar att hennes handläggare var väldigt mån om att hennes åsikter tillgodosågs och 

hon upplevde att handläggaren pratade mer med henne än med hennes föräldrar ” /… dom 

pratade mycket mer med mig tror jag.../… hon pratade ju mer med mig än med mamma och 

pappa…/… Ja, dom frågade typ så här ja men hur skulle du vilja typ vilja ha det. Ja men och 

jag som aldrig har haft riktiga eller egna bröder skulle tycka att det var kul om det var typ så 

här killar i familjen.” 

Eftersom att Julia aldrig fick veta att en utredning pågick var det ingen som frågade om 

hennes åsikter, efter ett år fick hon byta handläggare och Julia känner själv att hon då fick 

vara delaktig i besluten.”Faktiskt inte. Monica var aldrig intresserad av mina åsikter. När jag 



22 
 

bytte till Gunilla då blev det bra, för hon brydde sig om vad jag sa också…/… då lyssnade 

hon jämt. Då kom vi på en gemensam lösning på allting.” 

Robin upplever att båda familjehemsföräldrarna lyssnade till hans åsikter men att hans 

handläggare från socialtjänsten inte alls var intresserad av hans tankar och åsikter.  ”Träffade 

bara hon typ en eller två gånger om året.” Trots att han upplevde att handläggaren inte fanns 

tillgänglig upplevde Robin ändå att han fick vara delaktig. ”Jag var ju med på de flesta 

mötena.” 

Varken Julia eller Robin upplevde att deras handläggare var intresserad av att lyssna till deras 

åsikter. Enligt SoL 11 kap.10§ har de barn som fyllt 15 år rätten att själva föra sin talan i 

ärenden som rör dem. Då samtliga av våra intervjupersoner var 15 år eller äldre vid 

utredningen bör deras åsikter enligt denna paragraf ha kommit till tals. Endast om det fanns 

risk att de kom till skada fanns det underlag för att kringgå denna paragraf. Tilde var väldigt 

nöjd med sin handläggare då hon upplevde att hon fick komma till tals. Efter ett år med sin 

handläggare fick Julia byta till en annan och det var då hon själv upplevde att hennes åsikter 

betydde någonting. Barnkommittén (1997) menar att det i barnkonventionen inte utrycks från 

vilken ålder man bör lyssna till barnets åsikter men då det i svensk lag är uttryckt att det är 

från 15 års ålder borde även Julia och Robin ha fått komma till tals i utredningen. I BBIC är 

det främsta målet att barnet ska få komma till tals och delaktighet i utredningen anses vara en 

rättighet. Enligt detta bör Julia och Robins handläggare ha involverat dem i utredningen och 

beslutsfattandet. Genom BBIC finns det metoder som handläggarna kunnat använda sig av för 

att uppmuntra dem till delaktighet (Rasmusson, Hyvönen, Nygren & Khoo, 2010). Enligt 

Mattsson (2006) är det av stor vikt att barnet är delaktig såväl under utredningen som i 

beslutsfattandet och enligt hennes undersökning av länsrättsdomar varierar innehållet 

beroende på om det är barnet själv som uttryckt sina åsikter eller om det är en vuxen person 

som gjort detta åt barnet. I både Julia och Robins fall har handläggaren pratat med föräldrar 

och andra vuxna i omgivningen men varken Julia eller Robin fick själva uttrycka sin syn på 

sin egen situation.  

5.3 Möjlighet att påverka val av familjehem 

Det finns många olika sätt hur socialarbetare aktivt kan uppmuntra barn att deltaga i 

utredningen, till exempel att lyssna till barnets tankar kring val av familjehem. Tilde var 

tillsammans med sin handläggare och besökte ett tilltänkt familjehem men då hon kände att 

det hemmet inte var rätt för henne lyssnade handläggaren på det och de besökte ett annat hem 



23 
 

istället ”Nej, jag vet ju att vi var och kollade på så där olika fosterplaceringar och sånt. Sen 

vet jag ju att vi var först på en i X-ort och kollade och den kändes inte alls bra för det var ju, 

först så var det ute på landet och sen var det, ja men det var en sån knäpp familj så fan jag 

skulle aldrig kunna bo där…/… dom var väl ganska noga med att kolla att jag hamnade så 

där i rätt familj och att jag tänkte att ja här kan jag tänka mig att bo, det var typ det. …/… Ja, 

då hittade vi en annan och den var ju bra för stunden.” Tilde blev i slutändan mycket nöjd 

med det andra hemmet de besökte som kom att bli hennes hem. 

När Julia skulle placeras besökte hon tillsammans med handläggaren en familj i närheten av 

hennes hemort, men det var en familj som Julia kände att hon inte skulle trivas i. De besökte 

då en annan familj som kom att bli hennes familjehem då Julia kände att det var en familj hon 

själv kände att hon skulle kunna bo i.” Ja, jag var ju och hälsade på hos Karin först. Men de 

sa att förmodligen skulle jag inte bli placerad där utan det fick jag välja själv om jag ville det, 

om jag skulle bli placerad där överhuvudtaget fick jag välja själv. Men jag var och hälsade 

på där och det passade bra. Jag trivdes där…/… vi besökte ju en till men jag sa som att nej, 

där vill jag inte bo för där var det inte alls bra.” 

Det var ingen som frågade Robin om vilken typ av familj han hade velat bli placerad hos men 

han var ändå väldigt nöjd med den familj som valdes ut åt honom. ”Det var inte så lätt tror 

jag men jag hade det bra där jag var.” Han hade heller ingen möjlighet att påverka 

placeringsorten och dagen han flyttades till familjehemmet blev han hämtad av polis på 

skolan och visste inte vart han skulle. ”Där var jag chanslös, ville ha ett hem i hemorten men 

det fick jag ju inte…/… de bara slängde in mig i en snutbil och körde ner mig.” Efter ungefär 

en vecka i familjehemmet gjordes det en utvärdering om hur Robin trivdes, han trivdes bra 

men han tror att om han hade känt annorlunda så hade han säkert fått byta till ett annat 

familjehem. 

Både Tilde och Julia besökte ett hem innan familjehemmet och båda kände att det inte var ett 

hem de skulle kunna tänka sig att bo i. Deras handläggare lyssnade till deras åsikter och var 

noga med att de skulle få vara med och bestämma för att känna sig nöjd med den familj de 

skulle placeras hos. Tilde upplevde att hennes handläggare var väldigt mån om att 

familjehemmet skulle passa henne som person och hennes vilja. Robin hade ingen möjlighet 

att påverka familjehem men en utvärdering gjordes och han kände sig då nöjd med 

placeringen. En av grundprinciperna i BBIC är att handläggaren ska dokumentera barnets 

uppfattning om val av åtgärd. Enligt Socialstyrelsen (2006) är de barn som placeras i 
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familjehem särskilt sårbara och det är viktigt att handläggaren bevakar deras intressen. Både 

Tildes och Julias handläggare följde dessa riktlinjer medan Robin upplevde att han inte hade 

någonting alls att säga till om och att handläggaren inte var intresserad av att veta hur Robin 

ville ha det. Robins situation påminner om Vinnerljungs (1996) beskrivning av Hagbard och 

Espings metod som visar att många socialsekreterare tar omfattande beslut om barns liv utan 

att i många fall ens ha träffat barnet personligen. 

5.4 Möjlighet att påverka hemresor, fritid etcetera 

Tilde och familjehemmet diskuterade aldrig om hur ofta hon skulle besöka föräldrarna eller 

hur hennes fritid skulle vara upplagd men hon kände sig ändå nöjd med upplägget.”Nej, alltså 

det. Alltså vi pratade inte så mycket och så…/… jag åkte mest till stan hela tiden…/… det var 

liksom om jag sa att  jag åker in till stan så kunde jag ringa upp på kvällen och ba kan jag ta 

den och den bussen istället så dom ba ja, okej och så fick jag det…” Familjehemmet Tilde 

placerades i var beläget utanför hennes hemort och socialtjänsten och familjehemsföräldrarna 

ville att Tilde skulle byta till den lokala skolan ” Ja men det var då det där med skolan. Dom 

ville att jag skulle börja i Z-skolan och då skulle vi gå dit och kolla och så jag bara aldrig i 

mitt liv. Efter vi hade varit och kollat på den där skolan så bara jag lovar jag sköter mig bara 

jag får gå kvar på Q-skolan.” Socialtjänsten och familjehemsföräldrarna lyssnade på Tildes 

åsikter och lät henne gå kvar i sin tidigare skola. 

Handläggaren diskuterade aldrig med Julia om hur ofta hon skulle få åka hem till familjen, 

men efter ett tag och i takt med hennes ålder fick hon chansen att vara med och bestämma mer 

över hemresorna. ”Nej, det fick jag inte alls göra. Utan dom bestämde hur ofta jag fick åka 

hem och så…/… en gång, en helg i månaden tror jag att jag fick åka hem…/… till slut ju 

längre tid det gick så fick jag åka hem varje helg om jag ville.” Julia kände att hon hade mer 

att säga till om när det kom till hennes fritid. Tillsammans med familjehemmet satte de upp 

regler för till exempel resor in till stan. ”Ja, men det bestämde inte handläggaren utan det 

bestämde jag och Karin. Jag fick åka till stan en dag i veckan efter skolan.” 

När Robin först placerades i familjehemmet var det en tvångsplacering enligt LVU som efter 

uppföljning omvandlades till en frivillig placering enligt SoL. Efter detta fick Robin själv vara 

med mer och bestämma om hur ofta han fick besöka hemorten och familjen. ”Nja, efter jag 

vart av med LVU så kunde jag åka lite mer som jag ville men det skulle ju planeras in rätt så 

bestämt ändå.” 
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Tilde upplevde aldrig att hon inte fick vara med och bestämma om hemresor eller fritid, hon 

var nöjd med upplägget och ansåg att hon hade en bra kommunikation med 

familjehemsföräldrarna. Julia och Robin däremot upplevde att de hade mindre att säga till om 

men detta förändrades med tiden. Efter ett tag upplevde de båda att de fick vara med och 

bestämma om både hemresor och fritid. Barnets vilja skall klarläggas så långt det är möjligt 

med hänsyn till barnets ålder och mognad (SoL 3 kap. 5§ stycke 2). Trots att alla tre var över 

15 år så innebar inte det att de hade rätten att bestämma om detta utan handläggarna och 

familjehemmen var även tvungen att se över deras mognadsgrad. I takt med detta fick de vara 

med och fatta besluten tillsammans med familjehemmet. Även Barnkommittén (1997) menar 

att det i barnkonventionen inte är uttryckt ifrån vilken ålder barnet skall få vara 

medbestämmande utan menar att det är med hänsyn till barnets mognad och person. Enligt 

Socialstyrelsen ska alla interventioner som rör barn ha barnets bästa som utgångspunkt men 

för att kunna göra denna bedömning krävs det att handläggarna har involverat barnen i 

besluten. Efter en viss tid så upplevde alla tre att de fick vara med på detta sätt. I BBIC är det 

även där barnets mognad som är vägvisande för att ta barnets vilja i beaktande. 

5.5 Möjlighet att behålla kontakt med vänner och familj 

Tilde upplevde själv att det inte var någon som försökte styra över hennes umgänge. Hon 

berättar att hon varenda dag åkte in till stan och umgicks med sina vänner. ”Ja…/… dom hade 

väl inte kommit på vem jag var med i stan.” Hon vet själv inte om dom inte visste vilka hon 

umgicks med eller om de inte ansåg att hennes umgänge var ett problem. 

Eftersom att Julia endast fick resa hem en helg i månaden fick hon hålla kontakt med vänner 

och familj via telefon. Hon kände aldrig att det var någon som hindrade henne från detta och 

de som ville besöka henne i familjehemmet var välkommen dit.”Ja, det fick jag. Jag fick ju 

ringa så ofta jag ville och så…/… jag kunde ju inte åka iväg till dom men dom kunde få 

komma och hälsa på mig…/… jag fick ju åka hem en helg och då fick jag passa på att träffa 

allihop.” 

Robin upplevde inte att det var ett problem att behålla kontakten med vännerna och familjen 

på hemorten under placeringen. Med mobiltelefonen och ett familjehem som välkomnade 

vännerna på besök kunde Robin upprätthålla sina kontakter. ”Det var inga problem, alla mina 

vänner var välkomna.” 

Både Julia och Robin hade begränsad möjlighet att åka hem för att träffa vänner och familj på 

hemorten men de upplevde att samtliga av deras vänner var välkommen att hälsa på dem när 
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som helst i familjehemmet. Tilde hade större möjligheter att besöka sina vänner och kände att 

hon fick bestämma mycket själv. Enligt Europeiska unionens Lissabonfördrag har alla barn 

rätten att upprätthålla kontakten med båda sina föräldrar såvida barnet inte kan antas komma 

till skada av det. Alla tre var placerad på orter belägna en längre bit från sina hemorter men 

alla hade planerade hemresor till föräldrarna som utökades med tiden. Här var det inte längre 

handläggaren som beslutade utan det var familjehemmet som tog beslut om hemresor i 

samförstånd med ungdomarnas respektive föräldrar. Även i socialtjänstlagen 6 kap. 1§ 

stadgas det att barn och ungdomar som är placerad i familjehem har rätt att behålla kontakt 

med anhöriga och andra närstående 

5.6 Ungdomens tankar kring utredningen, placeringen och hemflytten 

Tilde var överlag väldigt nöjd med utredningstiden och att hon själv fick vara med och 

bestämma över vilket familjehem hon skulle placeras i. Efter tre veckor i familjehemmet 

beslutades det enligt LVU att hon skulle placeras på behandlingshem, något Tilde fick veta 

först samma dag som hon skulle åka. Socialtjänsten hade samtalat med familjehemmet och 

Tildes pappa men själv fick hon ingen information om att behandlingshem var aktuellt. ”Ja, 

dom hade ju kunnat gjort ganska mycket annorlunda i slutet…/… det enda jag tycker som 

dom gjorde väldigt mycket fel det var ju just det att dom skickade mig till hemmet i stället för 

att ja liksom, dom orkade inte med mig längre efter tre veckor. Det kan man ju inte riktigt 

hinna känna av tycker jag. Men det gjorde dom och då skickade dom iväg mig. Det var det 

dom gjorde fel…/… då sa dom bara nej, du kan plocka dina saker du ska åka. Då kom dom 

strax efter och då fick jag reda på att jag skulle bort.” 

Julia känner sig missnöjd med hur utredningen skedde då det inte var någon som pratade med 

henne, som beaktade hennes åsikter eller ens berättade att en utredning var påbörjad. När hon 

sedan fick byta handläggare blev hon mer nöjd då hon kände att den nya handläggaren var 

mån om att Julias åsikter skulle framföras. ”Ja, dom hade ju kunnat prata med mig, kanske 

hade varit en bra grej…/… dom pratade i stort sätt aldrig med mig men det blev bättre då jag 

fick Gunilla. Ja, under placeringen då, jag hade ju inte kunnat komma till något bättre hem.” 

När Julia snart skulle fylla 18 år ville hon flytta hem till sin mamma, något som socialtjänsten 

gick med på. Efter hemflytten gjordes det aldrig någon uppföljning men Julia känner sig ändå 

nöjd då det aldrig fanns ett behov av detta. ”…/ det funkade jättebra men då hade jag slutat 

att ha att göra med Soc. Gunilla skulle sluta och byta avdelning så då ville jag inte ha någon 

ny. Och eftersom att jag var nästan 18 så fick jag som jag ville.” 
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Robin känner sig idag nöjd med sin placering men att det ändå kan ha funnits vissa saker som 

kunnat göras bättre med utredningen. ”Nja, vet inte. Det vart ju bra som det vart tycker jag så 

här efteråt, men det går ju säkert att diskutera.” Robin trivdes bra i sitt familjehem men 

känner ändå att handläggaren hade kunnat vara mer aktiv och att de borde ha följt upp ärendet 

oftare än vad som gjordes. ”Nja lite oftare uppföljning hade kanske inte skadat och mera 

konkreta svar på när man skulle få flytta hem typ.” När Robin flyttade från familjehemmet 

var han över 18 år och slussades då ut till en lägenhet i placeringsorten. I början kände han att 

han fick bra stöd från socialtjänsten men att det trappades ner och en dag stod han helt utan 

stöd och hjälp. ”Där hade det kunnat vara mer uppföljning. Det var bra i början men det vart 

mindre och mindre och helt plötsligt satt man själv.” Då Robin var placerad i familjehemmet 

var det hans handläggare från hemkommunen som var ansvarig men när han fick komma till 

lägenheten blev han flyttad till placeringskommunens socialtjänst och han upplevde att det 

inte fanns någon som var tillgänglig för honom längre. ”Jag hade säkert kunnat prata med 

Anna, men jag vart ju utplacerad i en lägenhet i X-ort och då vart det automatiskt byte av 

socialkontor, från Y-kommun till Z-kommun och där fick jag ingen hjälp alls nästan.” 

Tilde känner sig mycket nöjd med hur utredningen gick till och hon upplevde att 

handläggaren tog hennes åsikter och satte dem i centrum. Tildes handläggare har följt lagen 

och de riktlinjer som finns när hon har låtit Tilde komma till tals och vara delaktig i både 

utredning och beslutsfattandet. Det Tilde känner sig missnöjd med är hur det gick till när 

familjehemsplaceringen skulle avslutas. Familjehemmet och socialtjänsten tillsammans med 

Tildes pappa beslutade att det bästa för Tilde var att få komma till ett behandlingshem. Tilde 

upplevde aldrig att hon fick komma till tals gällande detta och där brast kommunikationen 

mellan henne och handläggaren. Vid denna tidpunkt var det ännu fler aktörer inblandande; 

socialtjänsten, familjehemmet, behandlingshemmet och Tildes pappa men den enda personen 

som inte fick någon information eller möjlighet till deltagande var Tilde själv. När Tilde 

flyttades till behandlingshemmet gjordes detta med ett LVU, ett tvångsomhändertagande. 

Enligt LVU 1§ stycke 1 ska insatser för barn och ungdom göras i samförstånd med den unge 

eller dennes vårdnadshavare. Tilde ansåg att hon inte fick komma till tals men handläggaren 

har följt lagen genom att hon samtalade och fick ett samtycke från Tildes pappa. I BBIC är 

tanken att barnet ska få vara delaktig i alla delar (Socialstyrelsen, 2006). Dock är BBIC inte 

likvärdigt som svensk lag och bestämmelserna i LVU står därmed över och Tildes 

handläggare handlade korrekt. Man kan ändå diskutera om inte handläggaren borde ha pratat 
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med Tilde också. Trots att lagen står över metoderna i BBIC kan man anta att Tildes 

motivation hade stärkts om hon fått vara delaktig även i denna del av processen. 

Det Julia känner sig mest missnöjd med är hur utredningen sköttes. Hon fick aldrig chansen 

att komma till tals och blev aldrig informerad om att en utredning pågick. Enligt 

socialtjänstlagen ska hon ha givits information om utredningen och då hon var 15 år bör 

hennes åsikter ha haft en stor betydelse som beslutsunderlag. Hennes andra handläggare som 

hon fick ett år efter placeringens början tog större hänsyn till hennes vilja. Hon var väldigt 

mån om att Julia skulle vara med i de beslut som togs vilket följde riktlinjerna i BBIC, 

barnkonventionen samt socialtjänstlagen. Denna handläggare följde SoL 11 kap. 10§ som 

säger att barn över 15 år ska få föra sin egen talan. 

Robin upplevde kontakten med handläggaren som nästintill obefintlig. Han kände inte att han 

fick den information han önskade, enligt SoL 3 kap. 5§ stycke 2 skall barnet få relevant 

information om sin situation. Genom att ge information kring ärendet kan barnet bilda sin 

egen uppfattning och uttrycka sin vilja. Robin hade önskat mer kommunikation kring 

hemflytten men upplevde inte att han fick några konkreta svar. När familjehemsplaceringen 

avslutades slussades han ut till en egen lägenhet och i början hade han goda kontakter med 

socialtjänsten, något han upplever trappades ned tills han en dag stod helt utan stöd. Många 

barn och ungdomar upplever att socialtjänsten inte riktigt bryr sig om dem, men 

socialsekreterarna skall inte underskatta sin egen betydelse för dessa barn (Vinnerljung, 

1996). Robin hade önskat att någon fortfarande fanns där även efter att 

familjehemsplaceringen avslutades. 

5.7 Sammanfattning samt ungdomens reflektioner över positiva och negativa 

situationer 

Tilde känner att hon fick vara delaktig i både utredningen och i valet av insats. Hon fick vara 

med och bestämma om vilket familjehem hon skulle placeras i och hon upplevde att 

socialsekreteraren lyssnade till henne åsikter. Det hon var mest missnöjd med var att 

socialtjänsten, familjehemmet och hennes pappa valde att avbryta placeringen. Trots att Tilde 

var väldigt motvillig till att avbryta familjehemsplaceringen för ett behandlingshem så kan 

hon idag se att det var en bra lösning ”/…  alltså på ett sätt dom gjorde som jag tyckte var för 

jävligt det var att dom skickade in mig på hemmet istället. Fast det är jag ändå glad för idag 

för jag tror inte att jag hade varit som jag är idag…/… jag gjorde precis som jag ville. Det är 

klart att jag inte gillade att dom tog bort mig från stan. Men ja, idag kan jag faktiskt tänka 
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tillbaka och tycka att det var ganska bra på ett sätt även fast det var pest och pina…/… det 

var nog en räddning på nåt sätt egentligen även fast jag inte höll på med droger och alkohol 

så men alltså, mitt beteende, jag hade varit en snorunge idag och inte vetat hur man skulle 

bete sig.” 

Julia kände inte alls att hon fick vara med under utredningen eller valet av insats. Hon fick 

dock vara med och bestämma om vilket familjehem hon skulle placeras i men hade önskat att 

hon fick veta att utredningen ens var inledd. Hon kände inte att socialsekreteraren tog hennes 

åsikter i beaktning förrän hon fick en ny handläggare. Då upplevde hon att hon fick större 

utrymma att komma till tals och att denne handläggaren var intresserad av att Julia skulle vara 

delaktig. Den bit som Julia känner sig mest missnöjd med är hur det gick till den dagen hon 

fick veta att hon skulle flytta till familjehemmet. ”Ja, med flytten…/… när jag skulle flyttas 

då. Då kom Monica hem till mig och sa ja, du får packa dina saker och så far vi. Det visste 

inte jag och så var mamma inte hemma så jag fick inte säga hej då till henne heller. Så vi 

bara for.” Trots att hon inte känner att flytten sköttes på ett tillfredsställande sätt så är hon i 

slutändan nöjd med sin placering. ”…/ och så positiva, det mesta när jag bodde hos Karin var 

ju bra. Sen var det ju bråk med Rasmus och Lina (familjehemmets biologiska barn) men det 

är ju överkomligt. Nej, det var mest positivt faktiskt, sen när jag hade slutat vara arg.” 

Robin upplevde att det var handläggaren som fattade samtliga beslut och han kände inte att 

han blev tillfrågad om någonting. Han fick ta del av det skriftliga materialet men hade önskat 

att han fick vara delaktig i utredningen. Han hade ingen möjlighet att påverka val av 

familjehem men blev i slutändan väldigt nöjd med familjen. Han kände att 

familjehemsföräldrarna var mån om hans åsikter men upplevde inte att det fanns någon 

kommunikation mellan han och handläggaren. Robin blev hämtad av polisen som skjutsade 

honom till familjehemmet och idag känner han att det hade kunnat göras på ett annat sätt. 

”Det var inte så himla kul just där och då men man var ju liten och tuff…/… lite smidigare 

hade dom ju kunnat vara.” Trots att Robin trivdes i familjehemmet och att han idag känner 

sig nöjd med placeringen så är familjehemsplacering ändå inte den lösning han idag själv 

hade valt. Han anser inte att familjehemsplacering var den bästa insatsen för honom själv. 

”Har aldrig tyckt det, skulle vart bättre med en egen lägenhet och haft mer uppföljning av Soc 

och kontaktpersoner. Fått klarat sig själv lite mer och så.” 
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6. Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur tre ungdomar upplever sin delaktighet i 

processen före, under och efter en familjehemsplacering. Efter tre genomförda 

halvstrukturerade intervjuer sammanställdes resultaten och analyserades utifrån tidigare 

forskning och valda teorier. Vi anser att resultatet ger svar på vårt syfte och frågeställningar. 

De tre intervjupersonerna har i vissa fall svarat relativt lika på frågorna men svaren har även 

skiljt sig åt. Anledningen till detta är att samtliga av de tre har olika berättelser och sina egna 

upplevelser. Två utav intervjupersonerna upplevde att de inte alls var delaktig i 

arbetsprocessen utan upplevde att det var socialtjänsten som fattade alla beslut över deras 

huvuden. Endast en av de tre intervjupersonerna fick ta del av informationen i utredningen 

under processen. Denna person kände sig delaktig och lyssnad till under hela processen kring 

utredning och placering men att detta fallerade när placeringen skulle avslutas. Två utav 

intervjupersonerna upplevde att handläggaren var väldigt mån om att hitta rätt familjehem och 

tog deras viljor i beaktning. Trots att samtliga beskriver olika grader av delaktighet var ändå 

alla tre väldigt nöjd med sin placering i efterhand men en utav dem anser att det ändå hade 

funnits bättre åtgärder att vidta. Bristen på delaktighet återfinns i studier vi tittat på, dessa 

studier visar att barnets delaktighet i utredningar är nästintill obefintligt. Trots att vi inte har 

någon forskning som styrker detta kan man anta att det finns ett samband mellan hur bra 

placeringen fungerar och den unges delaktighet.  Vi antar att placeringar får en bättre start om 

det är ett familjehem som ungdomen varit med att välja ut och känner sig tillfreds med. 

Styrkan i vår uppsats anser vi ligger i att intervjupersonerna representerar båda könen samt 

både frivilliga placeringar och tvångsomhändertaganden. Alla tre har varit placerade olika 

länge och tillhör olika kommuner inom samma län. Svagheten ligger i att en studie på tre 

ungdomar säger föga lite om hur det verkligen ligger till. Studien hade förmodligen haft mer 

djup om vi intervjuat fler personer. Man kan även anta att resultaten hade sett annorlunda ut 

om vi hade intervjuat andra personer är endast ungdomarna, till exempel respektive ungdoms 

handläggare. Denna studie och dess resultat visar en subjektiv sanning då det endast är 

ungdomarnas upplevelser som framkommer. Trots detta så var vårt syfte att just belysa 

ungdomarnas tankar vilket vi anser att vi har gjort. En annan styrka i denna uppsats är att vi 

under samtliga moment varit två stycken som kunnat komma med infallsvinklar och därmed 

minskat risken för ett vinklat slutresultat. 
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En slutsats vi har dragit efter denna studie är att relationen mellan ungdomen och 

handläggaren är oerhört viktig för att få till ett bra resultat av insats samt för att stärka 

ungdomens motivation. Den ena intervjupersonen upplevde att hon hade en väldigt bra 

kommunikation med sin handläggare och upplevde därför att hon fick komma till tals. En 

annan av de intervjuade var missnöjd med den första handläggaren hon hade men upplevde att 

hon hade en bättre kommunikation med den nye handläggaren. Efter bytet blev hon mer 

delaktig, både för att handläggaren frågade efter hennes åsikter men också för att hon själv i 

större mån ville uttrycka dessa. Vikten av en god relation mellan ungdom och handläggare 

styrks genom den tidigare forskningen vi har tittat på. Handläggaren har ett stort 

handlingsutrymme för att bestämma när ungdomen skall involveras eller ej. Trots att 

handläggaren har lagar att förhålla sig till är det upp till denne att göra en bedömning för hur 

pass mottaglig ungdomen är för viss information. Vi tror dock att resultatet visar sig snabbare 

om ungdomen är medbestämmande då detta ökar motivationen. Detta kräver en viss teknik av 

handläggaren och redskap för detta finns att hämta i BBIC. Man bör dock ändå diskutera om 

BBIC är tillräckligt. Metoden är ett slags formulär som påminner handläggaren om att 

ständigt fråga efter barnets tankar men det är även essentiellt att veta hur dessa frågor bör 

ställas. Som forskningen antyder är det viktigt att handläggaren intar ett barnperspektiv och 

ständigt efterfrågar barnets tankar men det är också troligt att man som handläggare är rädd 

för att få fram svar och funderingar som man sedan känner att man inte kan hantera. Vi anser 

att BBIC är en bra grund att stå på men att det inte är någon garanti för att barnet ges 

medbestämmande och delaktighet. 

Samtliga av de tre intervjupersonerna hade vid utredningens början åldern inne för att enligt 

socialtjänstlagen få komma till tals men resultaten visar att detta inte följts i samtliga fall. 

Mycket av den tidigare forskningen pekar på att detta är fallet i de flesta 

barnavårdsutredningar. 

De teorier vi utgått ifrån under denna uppsats har varit svensk lagstiftning, FN:s konvention 

om barnets rättigheter samt arbetsmodellen BBIC – Barns behov i centrum. Det samtliga av 

dessa teorier belyser, är att barnet eller ungdomen skall vara i fokus under hela processen och 

att barnets bästa skall vara vägledande. Resultaten visar att detta inte följts under hela 

processen men att samtliga ungdomar i viss mån anser att de varit i fokus. Det vi anser kan 

vara problematiskt med dessa begrepp är att det inte är helt klart vad dessa begrepp innebär i 

det praktiska arbetet med barn och ungdomar. Att barnet skall vara i fokus innebär för vissa 

att det är de vuxna som arbetar och fattar beslut om vad de anser är det bästa för barnet medan 
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andra menar att detta innebär att barnet ska få vara medbestämmande. Begreppen barns bästa, 

barns röst och barns delaktighet är problematiska i den mening att de tenderar att hamna i 

konflikt med såväl varandra som med lagstiftning och arbetsmetoder. Där den ena regleringen 

menar att barn bör höras i samtliga moment menar den andre att så inte är fallet. Den ledande 

synen i Sverige är dock att barnet skall vara delaktig i så hög mån som möjligt och det blir då 

en avvägning för den professionelle att avgöra om detta. Den tidigare forskningen vi tittat på 

anser att barnet skall få ta stor del i utredningen och att barnet skall ses som en expert på sin 

egen situation. Forskningen visar även att besluten skiljer sig åt beroende på om barnet 

personligen har fått framföra sina egna åsikter. Vi anser att detta inte är helt lätt att tyda, i 

vissa fall är ungdomen inte kapabel att inse behovet av stöd och hjälp och det är då viktigt att 

vuxna personer och speciellt socialtjänsten griper in. Dock anser vi att man genom att göra 

ungdomen delaktig oberoende på situationen tar ett stort steg för att stärka den unges 

motivation.  

Att de flesta av världens nationer undertecknat FN:s konvention om barnets rättigheter anser 

vi är ett steg för att stärka barnet som en enskild medborgare med egna rättigheter. Vår 

förhoppning är att nästa steg blir att stadga ett internationellt begreppssystem för att försäkra 

att barnets rättigheter vägs lika världen över. 
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Bilaga 1 

 

Ålder 

Kön 

Är du placerad idag? Om inte, när avslutades din placering? 

Vilket år var du senast placerad? 

Hur gammal var du då? 

Hur länge var du placerad? 

Var du placerad enligt SoL eller LVU? 

Vet du vem din handläggare var? 

 

Vet du varför du utreddes? 

Kände du att du fick ta del av information i utredningsarbetet? 

Kände du att du hade möjlighet att ändra på någonting i utredningen? 

Upplevde du att någon var intresserad av dina åsikter? 

Kände du att du var delaktig i utredningen? 

 

Kände du att du hade möjlighet att påverka val av familjehem? 

Kände du att du hade möjlighet att påverka placeringsort? 

Upplevde du att din handläggare fanns tillgänglig under placeringen? 

Upplevde du att du fick vara med och bestämma om hemresor, fritid etcetera? 

Kände du att du fick möjlighet att behålla kontakt med vänner och familj? 

 

Hade du någon kontakt med din handläggare under placeringstiden? 

Finns det något du hade velat göras annorlunda under utredning, placering och efter hemflytt? 

Fanns det några specifika situationer då du kände dig överkörd och inte kunde påverka? 

Fanns det några specifika situationer där du kände att de vuxna lyssnade på dina åsikter? 

När du tänker tillbaka på din placering och utredningen som föregick, finns det några positiva 

och negativa situationer som du minns särskilt väl?  

 


