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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra sex respondenter som trots ett tight schema 

tog sig tid att bli intervjuade av oss. Utan er har det inte funnits något material att jobba med. 

Tack till vår handledare Mats Pellbring som har guidat oss två förvirrade själar igenom denna 

resa från början till slut. 

Slutligen vill vi även tacka våra familjer som har stått ut med oss under den här tiden. Hade 

ni inte funnits där, stöttat oss och skött vardagen runtomkring hade ingen av oss orkat med 

den här uppsatstiden. 

Men nu, efter att vi båda gått igenom hela känsloregistret, har c-uppsats arbetet nått sitt slut 

och vi säger tack för oss! 

Over and out 

 

Helena Åkerlund & Sanna Åkerlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Sammanfattning 

Enligt svensk lagstiftning ska socialtjänsten i första hand beakta barnets nätverk såsom anhörig 

eller närstående om en placering blir aktuell så kallad nätverksplacering. Syftet med studien är 

att få en fördjupad kunskap om hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar. Studien är 

utförd med en kvalitativ ansats där sex socialsekreterare, alla med erfarenhet från 

nätverksplaceringar, svarade på semistrukturerade intervjufrågor. Det empiriska materialet 

analyserades tematiskt med hjälp av teorier som utgick från makt, sociala band och anknytning. 

I resultatet framkom att socialsekreterarnas upplevelser i det mesta är samstämmiga. De har en 

överlag positiv bild av nätverksplaceringar trots att de även tar upp flera nackdelar som väger 

in. De menar att man alltid ska se till varje barns bästa och utgå från vad hen har för behov. 

Där relationerna fungerar mellan de berörda anser de att nätverksplacering är ett bra alternativ. 

 

 

Nyckelord: Nätverksplacering, socialsekreterare, barn, nätverk, socialt arbete.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 



   

 

 

Abstract 

According to Swedish legislation, the social services must first consider the child`s network, a 

relative, if a placement becomes relevant. The purpose of the study is to gain in-depth 

knowledge of how social workers perceive kin placements. The study was conducted with a 

qualitative approach where six social workers, all with experience from kin placements, 

answered semi-structured interview questions. The empirical material was analyzed 

thematically using theories based on power, social bond and attachment. The result showed 

that the experiences of the social workers are mostly consistent. They have a generally positive 

picture of kin placement, although they also address several disadvantages that weigh in. They 

mean that they always must look after the best interests of every child and base on what they 

need. Where relationships work between the parties concerned, they think that kin placement 

is a good alternative. 
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Inledning 

Cirka 3-4 procent av alla barn i Sverige placeras någon gång under sin barndom i familjehem 

eller på institutioner enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

(2016). I svensk lagstiftning står det att man i första hand ska beakta om barnet kan placeras 

hos anhörig eller närstående (SFS 2001:453). Enligt en sammanfattning som SBU (2016) har 

gjort av ett flertal olika studier framkommer det att om inga negativa konsekvenser har 

upptäckts är nätverksplacering till barnets fördel om det inte finns möjlighet för barnet att bo 

kvar hemma.  

Harden, Clyman, Kiebel och Lyonsa (2004) har genomfört en studie i USA som visar att 

antalet barn som placeras utanför sitt eget hem hela tiden ökar. Majoriteten av dessa barn 

hamnar i familjehem där det inte finns några kopplingar till barnets biologiska familj medan 

cirka 26% av alla placerade barn får flytta hem till släktingar (Harden et. al., 2004).  

Idag arbetar många socialtjänster i Sverige utifrån en metod som heter Signs of Safety.  

Östberg, Wiklund och Backlund (2018) beskriver att Signs of Safety är en metod som hjälper 

socialsekreterare i barnavårdsarbete. Den syftar till att minimera olika risker för barn genom 

att involvera barnet, familjen och nätverket för att finna gemensamma lösningar på att öka både 

säkerheten samt tryggheten för barnet. Det innebär bland annat att socialsekreterare ska ta hjälp 

av familjens egna nätverk för att täcka upp de behov som finns (Östberg et. al., 2018). Det kan 

till exempel vara att man placerar ett barn, på grund av att föräldrarnas förmågor inte täcker 

upp för barnets behov, hos någon annan i familjens nätverk istället för hos en okänd familj.  

En aspekt som vi anser socialsekreterare har att förhålla sig till är de sociala banden och 

den eventuella skam som föräldrar kan känna inför sina släktingar när det blir aktuellt med 

nätverksplacering. Vi lever idag i ett individualiserat samhälle där tanken är att man ska klara 

sig själv och om man mot förmodan inte gör det finns socialtjänsten som ett yttersta skyddsnät 

dit man kan vända sig för att få hjälp. Det är inte alla som har samma självklara bild av att 

vända sig till sin egen familj för att få hjälp med till exempel att ta hand om sitt eget barn. När 

en förälder/föräldrar antingen själva har tagit sig till socialtjänsten för att få hjälp, eller att 

någon utomstående har gjort en anmälan om att något inte står rätt till, antar vi att föräldrarna 

kan uppleva en stor skam i att behöva involvera sitt eget nätverk i kontakten med socialtjänsten. 

Att det kan finnas en skam i att behöva erkänna för de som står en nära att man inte kan klara 

sig själv. 
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En annan aspekt socialsekreterare bör beakta är att det även kan finnas olika 

maktförhållanden inom barnets nätverk. 

Mot den bakgrunden vill vi undersöka vilka upplevelser socialsekreterare, som befinner 

sig i praktiken, har av att arbeta med nätverksplaceringar. 

Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur socialsekreterare upplever nätverksplaceringar.  

Frågeställning 

• Vilka resonemang vägleder socialsekreterares handlingar när det gäller val av 

nätverksplacering?  

• Hur förhåller sig socialsekreterare till maktrelationer och eventuella konflikter i 

nätverket som barnet ska placeras i? 

• Hur påverkas de sociala banden mellan barn, vårdnadshavare och familjehemsföräldrar 

av en nätverksplacering? 

Avgränsningar 

Föreliggande studie avgränsas till upplevelserna som socialsekreterarna har av 

nätverksplaceringar. Det innebär att studien inte kommer att gå in närmare på deras upplevelser 

av ”främmande” familjehem. Däremot är vi medvetna om att socialsekreterarna som intervjuas 

i sin tur kan komma att jämföra nätverksplaceringar med ”främmande” familjehem. För att 

undvika den jämförelsen i möjligaste mån är intervjufrågorna enbart riktade mot deras 

upplevelser av nätverksplaceringar. Vidare avgränsningar av begreppen barn samt 

nätverksplaceringar och ”främmande” familjehem återfinns under rubriken 

begreppsförklaringar. 

Begreppsförklaringar 

Barn 

Begreppet barn innefattar alla människor som är under 18 år enligt FN:s barnkonvention 

(UNICEF, 2019) 1:a artikel. Utifrån den definitionen utgår denna studie. 
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Barnets bästa 

Barnets bästa är ett väldigt svårt begrepp att definiera men är ett begrepp som återkommer i 

alla resonemang som rör barn i socialtjänsten, inklusive de som är föremål för 

nätverksplaceringar. Vad som är bra för ett barn behöver inte betyda att det är bra för ett annat. 

Här måste varje barn beaktas och utifrån varje enskilt fall bedömas vad som är bäst för just det 

barnet. Enligt Barnombudsmannen (2013) har själva begreppet använts sedan deklarationen 

om barns rättigheter kom ut år 1959.  

Idag används barnkonventionen för att säkerställa att barns bästa hela tiden beaktas och 

att barn inte ska försummas eller missgynnas. UNICEF (UNICEF, 2019) beskriver att 

utformningen av barnkonventionen startade redan 1978 men blev inte klar förrän 1989, samma 

år antog FN:s generalförsamling konventionen. 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i 

Sverige. Det innebär en säkerhet för barn eftersom det blir rättsliga påföljder om konventionen 

inte följs (UNICEF, 2019).   

I barnkonventionen (UNICEF, 2019) finns det 54 stycken artiklar varav 13 beskriver hur 

varje land ska arbeta med konventionen. Resterande 41 fastställer vad varje barn har rätt till. 

Fyra stycken av dessa 41 artiklar är hela barnkonventionens grundprinciper, artikelnummer 2, 

3, 6, 12. Artikel nummer 2 handlar om att inget barn ska diskrimineras utan alla ska respekteras 

och behandlas lika. I den 3:e artikeln beskrivs att barn alltid ska komma i första rum och i beslut 

som rör barnet ska alltid barnets bästa beaktas. Enligt artikel 6 har alla barn rätt att leva och 

utvecklas både fysiskt samt psykiskt. I den sista av de fyra grundprinciperna står det att alla 

barn har rätt att komma till tals i beslut och ärenden som rör dem (UNICEF, 2019). 

Utifrån barnkonventionen ska alltså barnets bästa genomsyra allt arbete som har med 

barn att göra som till exempel i skolan och hos socialtjänsten. Detta är lag i Sverige från och 

med 1:a januari 2020.  

Nätverksplacering och ”främmande” familjehem 

Ett nätverk kan beskrivas på lite olika sätt. Det kan vara människor som en person upplever 

som viktiga, människor som har en betydelse för personen i fråga. Vilket innebär att både 

familj, släkt, vänner och myndighetspersoner kan ingå i en persons nätverk. När ett barn av 

olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar kan hen behöva placeras i ett 

familjehem (Linderot, 2007). Det är socialtjänsten som har ansvaret att utreda om det föreligger 

skäl för att separera barnet från sina föräldrar. I de fall som utredningen kommer fram till att 

behov finns för en flytt ligger det även på socialtjänsten att finna ett familjehem. Det finns olika 
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varianter på familjehem, dels kan barnet placeras hos okända personer så kallade “främmande” 

familjehem, dels finns nätverkshem där barnet antingen placeras hos släktingar eller andra 

närstående som inte är släkt med barnet (Linderot, 2007).  

I den här uppsatsen har vi valt att begränsa oss till barnets närmsta nätverk. Det vill säga 

någon som barnet är biologiskt släkt med men det kan även handla om en ingift släkting.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en del av tidigare forskning som berör nätverksplaceringar för att få 

en inblick i hur det kan förhålla sig. I inledningen beskriver vi att enligt svensk lagstiftning ska 

socialtjänsten i första hand beakta familjens egna nätverk om barnet behöver placeras utanför 

det egna hemmet. Men är det alltid det bästa alternativet för ett barn? Hur ser förhållandena ut 

och finns det några för- och nackdelar med en placering när det sker i det egna nätverket?  

För- och nackdelar med nätverksplaceringar 

Enligt Farmer (2010) finns det omständigheter som gör att placeringar hos släktingar har ökat 

och att den ökningen troligtvis kommer att fortsätta. Författarens syfte med artikeln är att 

beakta de evidensbaserade faktorerna som ger goda resultat inom nätverksplaceringar (Farmer, 

2010). Ett utav huvudresultaten som Farmer (2010) kommer fram till är att om 

nätverksvårdarna är engagerade minskar risken för till exempel omplaceringar. De anhöriga är 

också mer benägna att hålla fast vid vårdnaden även vid problematiska beteenden. En negativ 

faktor som framkom är att det finns en ökad risk att föräldrarna till det placerade barnet blir 

arga på, och i vissa fall till och med aggressiva mot, den anhörige som tar hand om barnet 

(Farmer, 2010). Likaså en annan dålig omständighet som kom fram är att trots om 

nätverksplaceringen inte fungerar blir barnet kvar där längre än vid icke nätverksplacering 

(Farmer, 2010). Enligt Farmer (2010) finns det fördelar att hämta vid nätverksplaceringar men 

det är viktigt att de som vårdar får stöttning och hjälp från professionella. Författaren tar upp 

att journalerna, som studien utgår ifrån, är konstruerade av socialarbetare och skulle kunna 

inverka på studiens tillförlitlighet men hon menar att de även ger tillgång till mycket 

information som inte hade varit möjlig med enbart intervjuer (Farmer, 2010). Studien hjälper 

till att visa på både för- och nackdelar med att placera barn i nätverk vilket enligt oss är bra att 

ha med sig för att öka vår medvetenhet i arbetet med vår c-uppsats. 

Harden, Clyman, Kiebel och Lyonsas (2004) syfte är att ta reda på om det finns någon 

skillnad i hur ”vårdmiljöerna” ser ut i familjehem som är släkt med barnet/barnen än de som 

inte är släkt det vill säga ”främmande” familjehem. Forskarnas hypoteser är att barn får en 

”bättre” uppväxt om familjehemmet har en bra eller högre utbildning, bra ekonomi, fler sociala 

relationer samt god hälsa. De har fem punkter med hypoteser som alla pekar på att besläktade 

familjehem inte når upp till samma standard som ”främmande” familjehem (Harden et al., 

2004). 
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Harden et al. (2004) beskriver att urvalet bestod av 101 familjehem från två likvärdiga 

städer i USA. Enligt Harden et al. (2004) visar resultatet att det finns en markant skillnad i om 

barnens vårdtagare är släkt eller inte. Enligt studien tenderar familjehem som är släkt med 

barnet att vara striktare och mindre känslomässigt varma än vad familjehem med icke släktskap 

har. Studien visar även att det finns en lägre utbildningsnivå, lägre ekonomi och överlag en 

sämre hälsa (Harden et al., 2004). Det innebär att besläktade familjehem många gånger har ett 

större behov av hjälpinsatser, till exempel ekonomiskt stöd, än vad ”främmande” familjehem 

har (Harden et al., 2004). Trots detta slår författarna (Harden et al., 2004) fast att det inte 

behöver betyda att barnen har det bättre eller sämre hos ett familjehem med släktskap. Det är 

individuella egenskaper hos familjehemsföräldrarna, oavsett släktskap eller inte, som påverkar 

deras föräldrakapacitet och därmed hur barnen mår (Harden et al., 2004).  

De bakomliggande faktorerna för placeringar 

Ponnerts (2017) svenska studie vars syfte är att analysera och diskutera socialarbetarnas idéer 

angående möjliga nätverksplaceringar och icke nätverksplaceringar när barn behöver 

omedelbara och långsiktiga placeringar på grund av dödligt våld i familjen. I Ponnerts (2017) 

resultat framkommer en övergripande diskurs följt av tre andra diskurser. Den övergripande 

diskursen benämns stabilitet genom existerande relationer följt av de andra diskurserna som 

innefattar hur stabilitet ska uppnås. Är det genom det egna nätverket eller i ett “främmande” 

familjehem som det bäst kan åstadkommas stabilitet? Enligt Ponnerts (2017) studie finns det 

inget enkelt svar på den frågan. Det är olika faktorer som spelar in för att barn ska känna en 

stabilitet i placeringen. Att placeras i det egna nätverket ger barnet, i och med släktskap, en 

känslomässig koppling till de nya vårdhavarna och det kan verka för en fungerande placering. 

Men likafullt som de känslorna kan vara positiva för relationen kan de även vara till en nackdel 

om de inte fungerar. Ett “främmande” familjehem kan vara det bättre alternativet eftersom de 

känslomässiga banden inte existerar på samma sätt (Ponnerts, 2017).  

Ponnerts (2017) artikel visar till viss del vad som kan ligga bakom de olika beslut som 

fattas inför nätverksplaceringar vilket kan vara en bra utgångspunkt för arbetet med c-

uppsatsen.   

De yrkesverksammas syn 

Beeman och Boisen (1999) har gjort en kvantitativ studie med syfte att ta reda på hur de 

yrkesverksamma ser på familjehem som är släkt med det placerade barnet/barnen. Enligt 
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Beeman och Boisen (1999) visar resultatet att majoriteten av de yrkesverksamma har en positiv 

attityd till familjehem som är släkt med barnet/barnen. Vissa hade en ganska neutral 

uppfattning men författarna antyder att det kan bero på att de yrkesverksamma har mindre eller 

ingen erfarenhet av just sådana familjehem (Beeman & Boisen, 1999). Över 83% av 

respondenterna tror att besläktade familjehem blir just familjehem till en släkting för att de 

känner att ansvar över att “hålla ihop” familjen och inte för att få en extra inkomst (Beeman & 

Boisen, 1999). 

Vi valde att ta med denna studie eftersom den liknar och kan till viss del komplettera vår 

egen, den är gjord via enkäter och vi har använt oss av intervjuer. Blir det ett helt annat resultat 

när en studie genomförs på ett annat sätt eller kan man se lite samma tendenser? Vi vill med 

vår studie få en mer beskrivande bild av socialsekreterarnas upplevelser av nätverksplaceringar 

som vi inte har funnit i tidigare forskning.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar på att när det finns engagerade anhöriga i ett barns nätverk som hen 

kan flytta till finns det goda möjligheter att den omplaceringen blir bra för barnet (Farmer, 

2010). Men det framkommer en del nackdelar också, såsom att barnet blir kvar längre vid en 

sådan placering även om den inte fungerar och en annan negativ aspekt är att det kan skapa 

eller förstärka dåliga relationer (Farmer, 2010). Harden et al. (2004), som i sin studie utgår från 

två städer i USA, tar upp att nätverkshemmen tenderar att vara mindre ekonomiskt bemedlade 

och ha sämre hälsa överlag än ”främmande” familjehem och kan därför behöva mer stöttning. 

Men att det i sig inte behöver vara negativt för barnet.  

Att placera barnet hos släktingar kan ge en stabilitet genom de känslomässiga banden 

som finns med förutsättning att de relationerna fungerar (Ponnert, 2017). Det framkommer i 

tidigare forskning att överlag är de yrkesverksamma positivt inställda till nätverksplaceringar 

(Berman & Boisen, 1999).  



   

8 

 

Teori 

I nedanstående avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna, vilka har valts för att vi 

anser att de är relevanta till studiens syfte och frågeställningar. Vi menar att i relationerna 

mellan människor finns det mycket olika känslor och tankar som kommer att påverka de 

involverade parterna. När socialsekreterare arbetar med nätverksplaceringar är det av stor vikt 

att även förstå varför och vad det är som händer med människor. Dels kan det vara avgörande 

hur en anknytning ser ut mellan de berörda. Dels kan ilska och ett utåtagerande beteende 

egentligen handla om att det finns en djupt rotad skam hos till exempel föräldrar som behöver 

hjälp i sin föräldraroll.  

För att arbeta med familjer som många gånger är väldigt sköra anser vi att det bör 

underlätta arbetet om man som socialsekreterare kan se de olika maktrelationerna. Lyfter man 

fram maktrelationerna i ljuset så de olika parterna kan se dem menar vi att problem som grundar 

sig i dessa eventuellt kan undvikas.  

Scheffs teori om sociala band och skam 

Enligt Scheff (1999) är sociala band ett direkt utfall på våra två grundkänslor skam och stolthet. 

Sunda och trygga sociala band är ett tecken på stolthet medan skammen visar sig genom att de 

sociala banden är instabila. Sociala band är ganska svårt att definiera men det handlar om 

relationerna mellan människor. Det är med andra ord något som hela tiden finns bland oss. 

Med goda sociala band avses den relation som finns mellan människor och som bygger på 

ömsesidig förståelse samt uppskattning (Scheff, 1999). Scheff och Starrin (2013) menar att 

skam är den starkaste emotionen hos oss människor som styr över vår moral så att vi inte gör 

några övertramp samt har en stor påverkan på människors sociala band. Skammen talar om för 

människor när deras beteende går utanför de ramar av normalitet som samhällets normer har 

konstruerat. De sociala banden är något av det viktigaste vi har och skammen är den emotion 

som säger ifrån när något i våra relationer inte är som det ska och den kan även skapa instabila 

relationer (Scheff & Starrin, 2013).  

Scheff och Starrin (2013) beskriver att skam är något som kommer fram hos individer 

när de bryter eller går utanför sina ideal. Idealen är en spegelbild som baseras på samhällets 

normer och moral som personen befinner sig i. Det är även en bild som har formats av 

personens föräldrar under hens uppväxt (Scheff & Starrin, 2013). Författarna Scheff och Starrin 

(2013) beskriver att skammen har två olika sidor, en som är konstruktiv och den andra sidan är 

destruktiv. Den konstruktiva skammen ger personen en hint om att något är fel men i välvilja. 
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Den är som en varningssignal för att människan och dess vänner inte ska försättas i pinsamma 

eller jobbiga situationer. Det är alltså en mer värnande skam som gör något positivt medan den 

destruktiva skammen drar ner människors mående till en sådan nivå att utfallet inte allt för 

sällan blir psykisk ohälsa. Det handlar om att människor kan bli utsatta för mobbning genom 

elaka förolämpningar eller att göras till åtlöje. Den blir även destruktiv om den inte tillåts att 

komma ut, om personen undantrycker den känslan. Risken finns att det blir lite som en 

tryckkokare, till slut blir den full och kan den explodera. Människor tenderar i sådana 

situationer att antingen bli aggressiva och utåtagerande eller kan drabbas av psykisk ohälsa 

(Scheff & Starrin, 2013).  

Makt i relationer 

Ahrne, Roman och Franzén (2008) skriver att makt ska förstås som något relationellt, det vill 

säga att den påverkar relationen mellan människor. Men makt kan endast existera om det finns 

ett motstånd. När någon, kan vara en person eller en grupp, vill att en annan part ska göra något 

och stöter på motstånd men får ändå den andra parten att göra saker som den inte vill eller inte 

tycker om att göra. Följaktligen har den första personen eller gruppen ett maktövertag. Det är 

möjligt genom att det finns någon form av beroendeförhållande sinsemellan parterna. 

Beroendeställningen gör att den ena parten får sin vilja igenom trots motstånd från den andra 

(Ahrne et al., 2008).     

Även Foucault menar att makt är en relation mellan olika aktörer, det finns med andra 

ord en maktrelation dem emellan (Hörnqvist, 1996). Den här relationen är ett styrkeförhållande 

mellan en part och en annan som ständigt är aktiv och föränderlig. Den som befinner sig i 

underläge kan bryta sin svagare position eller åtminstone utjämna maktförhållandena eftersom 

relationen inte är statisk. Begreppet styrkeförhållande har Foucault inte närmare definierat 

vilket innebär att han lämnar öppet för en stor variation på hur det förhållandet kan se ut. Därför 

är det viktigt när man tar upp styrkeförhållandet inom maktrelationen att förklara i vilket 

avseende det är just ett styrkeförhållande. Att beskriva vad det är som gör att den ena parten 

har ett övertag (Hörnqvist, 1996). 

Anknytningsteorin 

Redan första dagen i en människas liv påbörjas en anknytningsprocess (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Broberg et al. (2006) menar att anknytningen är 

sambandet mellan barnet och föräldern vilket sätter grunden för barnets fortsatta utveckling 
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genom hela livet. Något som är viktigt att komma ihåg när det gäller sambandet mellan barn 

och förälder är att det ser olika ut, barnen skapar ett anknytningssystem medan föräldern skapar 

ett omvårdnadssystem (Broberg et al., 2006). Med anknytning menar man att barn skapar sig 

en trygghet och ett skydd mot fara genom vårdnadshavare eller annan vuxen nyckelperson 

(Broberg et al., 2006). Broberg et al. (2006) skriver om Bowlby och hur han anser att barn går 

igenom fyra utvecklingsfaser i sin anknytning, tre är under barnets två första levnadsår och den 

sista utvecklingen kommer i samband med förskoleåren. Den första fasen börjar direkt vid 

födseln och fortsätter i ungefär åtta till tolv veckor, barnet använder sig av alla sina sinnen för 

att sakta börja utforska utsidan. Än har barnet inte någon uppfattning om vem som är förälder 

och vem som är utomstående (Broberg et al., 2006). Fas två tar vid direkt efter fas ett och 

fortsätter tills barnet är sex till nio månader. Här börjar barnet att knyta an till personer den 

känner igen, och genom sitt beteende visar barnet ett kontaktbehov såväl som ett 

omvårdnadsbehov från föräldrarna (Broberg et al., 2006). Broberg et al. (2006) beskriver hur 

barnet i fas tre, som pågår från det att fas två slutar tills barnet är runt tre år, allt mer börjar 

upptäcka omgivningen. Barnet börjar förstå hur deras olika beteenden kan uppnå olika mål, till 

exempel genom att skratta kan de få positiva reaktioner från föräldrarna eller genom att krypa 

mot en förälder för att få närhet (Broberg et al., 2006). Enligt Broberg et al. (2006) är det även 

i den tredje fasen som trygg bas och säker hamn börjar ta form. Med det menar man att barnet 

känner en trygghet och en säkerhet hos föräldrarna för att våga lämna deras famn och sakta 

börja ge sig ut på egna små upptäcktsfärder, med vetskapen att föräldrarna alltid finns där som 

en trygghet att falla tillbaka till (Broberg et al., 2006).  

Men dessvärre kan kvaliteten på anknytningen skifta (Broberg et al., 2006). När ett barn 

knyter an till sina vårdnadshavare betyder det inte per automatik att den anknytningen är den 

som ger den bästa omvårdnaden. Den visar endast på att det funnits en fysisk närvaro mellan 

barn och föräldrar, och kan inte ges som skäl att låta ett barn vara kvar i ett hem om 

omsorgsbristen är stor. Varför anknytningens kvalitet kan vara dålig kan det finnas flera 

omständigheter till (Broberg et al., 2006). En anledning kan vara att 

förälderns/vårdnadshavarens egen anknytning till sina föräldrar har präglat hen och ger upphov 

till bristande omsorg, den dåliga anknytningen kan reproduceras till nästa generation (Broberg 

et al., 2006). 
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Metod 

Nedan kommer studiens tillvägagångssätt att redovisas. Avsnittet börjar med att beskriva vald 

design och metod för att därefter följas av urval, datainsamlingsmetod och analys. 

Avslutningsvis tas tillförlitlighet och äkthet samt de etiska överväganden upp som gjorts under 

studiens arbetsgång. Informationsbrev, intervjuguide och blankett för etisk egengranskning 

som nämns i detta avsnitt finns med som bilagor i examensarbetet. 

Design och metod 

Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats valts för detta 

examensarbete. Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som det alternativ som bäst 

lämpar sig om tonvikten ligger på ord och inte på kvantifiering. Genom att använda denna 

inriktning gavs en djupare förståelse och större inblick i respondenternas upplevelser av 

nätverksplaceringar. Det möjliggjordes genom att semistrukturerade intervjufrågor tillämpades 

i studien. Denna intervjuform hittas i den kvalitativa forskningen och ger den som forskar en 

större frihet att ändra, göra tillägg och komma med följdfrågor vid intervjutillfället (Bryman, 

2011).     

Urval 

Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval görs utifrån att det är forskningens syfte och 

dess frågeställningar som står i centrum och avgör vilka som ska delta. Vem som helst väljs 

med andra ord inte utan endast de personer som anses vara relevanta för ämnet som ska 

undersökas tas med (Bryman, 2011).    

Utgångspunkt för urvalet i denna studie var att det skulle vara socialsekreterare som 

arbetar med och/eller har erfarenhet från nätverksplaceringar. Det valet grundade vi på att det 

rimligtvis borde vara de som bäst kan besvara syftet och frågeställningarna i studien. Med 

hänvisning till Brymans beskrivning av hur ett målinriktat urval utförs anser vi att det är ett 

sådant vi gjort för denna studie.  

Vår avsikt var också att intervjupersonerna ifråga skulle komma från två olika kommuner 

för att undvika att kollegor från samma arbetsplats eventuellt kan ha färgat varandra. Förfrågan 

om deltagande till studien skickades tillsammans med informationsbrevet (se bilaga 1) till 

chefer på Barn- och Ungdomsenheten i två kommuner. De vidarebefordrade sedan i sin tur 
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frågan till de socialsekreterare på respektive enheter som uppfyllde våra kriterier. De som blev 

tillfrågade fick därefter själva avgöra om de ville delta eller inte delta.  

Med hjälp av detta tillvägagångssätt genererade det att totalt sex personer svarade ja till 

att vara med i studien. För att säkerställa att alla deltagande hade tagit del av informationsbrevet 

skickades det ut till dem personligen innan intervjun. Fördelningen på respektive kommun blev 

tre från den ena och tre från den andra. Detta medförde att vår avsikt att ha två olika kommuner 

med i undersökningen infriades. Tidsaspekten i uppsatsarbetet var relativt kort fick antalet 

intervjupersoner anses vara tillräckliga för studien.  

Bryman (2011) beskriver vidare att ett målinriktat urval innebär ett icke-

sannolikhetsurval. Detta betyder att urvalet som man har fått fram inte är slumpmässigt 

framtaget och det i sin tur innebär att resultatet inte går att generalisera på en population 

(Bryman, 2011). De respondenter som var med i undersökningen hade, i många avseenden, 

liknande upplevelser. Däremot går slutsatserna i denna studies resultat inte att generalisera till 

att alla socialsekreterare upplever samma som de i vårt urval eftersom de inte är slumpmässigt 

valda. Men vi anser att det kan ge en liten inblick i hur vissa socialsekreterare upplever 

nätverksplaceringar.    

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen till denna studie har skett genom individuella semistrukturerade intervjuer 

med sex respondenter på deras respektive arbetsplats. I och med att denna form av intervju har 

använts har vi haft möjlighet att ändra frågornas turordning och följdfrågor vid några tillfällen 

för att få en flexibilitet i intervjuerna. Frågorna som ställdes var öppna och ordnade under teman 

i en intervjuguide (se bilaga 2). Bryman (2011) skriver att en intervjuguide kan se olika ut, allt 

från en enkel minneslista över de ämnen som ska täckas till en mer strukturerad guide där 

specifika frågeställningar finns med. För vår del ansåg vi det viktigt att ha färdiga 

frågeställningar i intervjuguiden för att behålla fokuset på syftet med undersökningen. Vid 

intervjuerna var vi båda med men turades om att hålla i dem. Det möjliggjorde att den andra 

kunde, vid behov, fokusera på att göra minnesanteckningar. Varje intervjutillfälle spelades 

dessutom in vilket alla respondenter blev informerade om i informationsbrevet. Vi informerade 

även ännu en gång om detta av oss personligen innan intervjun påbörjades. Inspelningarna var 

endast ljudupptagningar. Samtliga intervjupersoner gav sitt muntliga samtycke till att bli 

inspelade. Enligt Bryman (2011) spelar man oftast in intervjuerna i den kvalitativa forskningen 

för att respondentens egna ord och ordval inte ska gå förlorade. Ytterligare en fördel med att 
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spela in istället för att endast anteckna under intervjuns gång är vikten av att den som intervjuar 

kan ha fokus på vilka svar som kommer fram för att eventuellt följa upp dessa och komma med 

följdfrågor som är relevanta (Bryman, 2011).     

Analys 

Innan analysen kunde börja av det insamlade datamaterialet hade alla inspelade intervjuer 

transkriberats, det vill säga skrivits ner. Detta tog en avsevärd andel av vår förfogade tid för 

examensarbetet. Men Bryman (2011) menar att även då det tar mycket tid i anspråk att 

transkribera det inspelade materialet innebär det för forskaren att hen får en helt annan 

överblick när det finns utskrivet på papper och att även ordalydelser bevaras. Det underlättar 

också att till exempel hitta återkommande ord eller teman i textmaterialet. Vidare pekar 

Bryman (2011) på vikten av att inte vänta med att börja analysera all data tills alla intervjuer 

är gjorda och transkriberade utan istället göra det under insamlandets gång. Det eftersom 

textmaterialet annars kan bli omfångsrikt och leda till att det känns övermäktigt (Bryman, 

2011). I föreliggande studie användes det förfaringssättet, det vill säga att efter varje intervju 

transkriberades den och analyserades. Vi läste först textmaterialet förutsättningslöst för att 

sedan analysera det. Detta gjordes genom att göra färgmarkeringar i texten där respondenterna 

talade om liknande upplevelser. Efter att färgmarkeringarna var klara lyftes de ur texten och 

sattes ihop i olika stycken som kom att bilda våra teman samt underteman.  

Den tematiska analysen har inspirerat den här studien och använts för att analysera 

datamaterialet. Det är en analysmetod Bryman (2011) beskriver som en av de vanligast 

förekommande när det gäller kvalitativa data och innebär att forskaren letar efter teman och 

underteman i det insamlade materialet. Den här analysmetoden valdes för att vi uppfattar den 

som mest lämpad att ringa in studiens forskningssyfte.  

Tillförlitlighet och äkthet 

Inom den kvalitativa forskningen finns det olika ståndpunkter vad det gäller vilka kriterier som 

ska användas och vad de inbegriper när det gäller bedömning av kvaliteten på kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011). Den här studien utgår från kriterierna tillförlitlighet och äkthet 

för att bedöma undersökningens kvalitet. 

Kriteriet tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Det första delkriteriet trovärdighet 

ligger i att forskarens resultat är rimliga i andra människors ögon. Forskningen ska även följa 
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de regler som finns inom området och forskaren bör återkoppla till de personer som varit med 

i undersökningen för att säkerställa att hen har uppfattat dem rätt (Bryman, 2011). I den här 

studien har tillvägagångssättet beskrivits noggrant för att utomstående ska kunna se vårt 

förfarande och därmed öka trovärdigheten. Däremot har respondenterna inte fått möjlighet att 

bekräfta att vår uppfattning av vad som har sagts i intervjuerna stämmer överens med deras 

upplevelser beroende på att tidsaspekten för undersökningen inte tillät det. 

Delkriteriet överförbarhet handlar om det går att överföra resultatet från en forskning till 

en annan miljö och få ett liknande utfall (Bryman, 2011). Eftersom urvalet var begränsat till 

sex respondenter från två olika kommuner får resultatet anses ge en bild av dessa personers 

upplevelser av nätverksplaceringar. Men att därutöver kunna överföra resultatet och dra 

slutsatsen om att få samma utfall från andra socialsekreterare får hållas för mindre troligt på 

grund av det låga deltagarantalet i studien. 

Pålitlighets kriteriet innebär att det är viktigt att som forskare noggrant redovisa 

tillvägagångssättet för hur data har samlats in och hur man har kommit fram till resultaten 

(Bryman, 2011). Allt för att andra forskare ska kunna följa och bedöma om tillvägagångssättet 

är rimligt. Det ska på så sätt öka tillförlitligheten för den aktuella forskningen (Bryman, 2011). 

Sohlberg och Sohlberg (2019) skriver också om vikten av transparens i forskning. Dels utifrån 

samma avseende som ovan där forskaren tydligt ska beskriva förfarandet under forskningen, 

dels utifrån en annan aspekt, nämligen att det inte ska finnas någon dold agenda med 

forskningen. För att upprätthålla en god forskningssed ska man inte bortse/undanhålla sådant 

som kan framkomma i en undersökning bara för att det inte passar in i den agendan man har 

för sin forskning (Sohlberg och Sohlberg, 2019). I denna studie har urvalssätt, metod och analys 

beskrivits och under arbetet har författarna kontinuerligt tillsammans diskuterat och gått 

igenom de olika momenten för att säkerställa att till exempel respondenternas svar har 

uppfattats på samma sätt. Vidare har granskning skett fortlöpande av handledare och av andra 

studenter vid opponering. Detta har gjorts för att i möjligaste mån ha en transparens och 

öppenhet i arbetet.     

Möjlighet att styrka och konfirmera är det sista delkriteriet i tillförlitlighet. Bryman 

(2011) menar att forskaren ska vara medveten om att fullständig objektivitet i kvalitativ 

forskning inte är möjlig samtidigt som personliga åsikter och värderingar inte ska påverka 

undersökningens genomförande och resultat. Inför och under arbetet med studien har vi 

diskuterat och självkritiskt granskat oss för att i möjligaste mån undvika att lägga några 

personliga värderingar i utförandet och slutsatserna.  
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I den kvalitativa forskningen finns ibland även äkthet med som ett kriterium för 

bedömning av undersökningar (Bryman, 2011). Den ställer frågor om forskaren ger en rättvis 

bild av respondenternas olika svar och om personerna ifråga får en större förståelse för sin och 

andras upplevelser (Bryman, 2011). På grund av tidsbristen har respondenterna i denna studie 

inte givits möjlighet att återkoppla om deras upplevelser har uppfattats rätt. Däremot har båda 

författarna varit med vid intervjuerna och under hela processen av bearbetningen av materialet 

sinsemellan granskat varandra för att undvika misstolkningar. Vad det gäller att hjälpa 

respondenterna att få en ökad förståelse för sin och andras upplevelser ges de möjlighet att ta 

del av den färdiga undersökningen.    

Etiska överväganden/reflektioner 

Bryman (2011) tar upp olika etiska frågor som kan uppkomma under en undersökning och 

nämner till exempel fyra grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning. Den 

första principen är informationskravet vilket innebär att de personer som är med i 

undersökningen ska informeras om dess syfte, att deras medverkan ska grunda sig på 

frivillighet och att de när som helst kan välja att inte vara med längre (Bryman, 2011). Genom 

att våra intervjupersoner får ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi beskriver vårt syfte med 

undersökningen, berättar att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan hoppa 

av anser vi att den första principen uppfylls. Denna information repeterades även muntligt vid 

början av intervjutillfällena.    

Den andra principen är samtyckeskravet som beskriver att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011). Vi har innan intervjutillfällena tillfrågat våra 

respondenter och fått muntliga samtycken från samtliga vilket gör att detta krav har beaktats 

och följts. Alla respondenter har även samtyckt till att bli inspelade.  

Konfidentialitetskravet är den tredje principen och gäller alla de personuppgifter som 

finns i undersökningen (Bryman, 2011). De ska hanteras på ett sådant sätt att inga obehöriga 

kommer åt dem och att konfidentialiteten kan upprätthållas (Bryman, 2011). Det insamlade 

materialet för studien förvaras digitalt med lösenordsskydd som endast vi har tillgång till. 

Materialet förstörs efter att examensarbetet är klart och godkänt vilket vi meddelar i 

informationsbrevet till intervjupersonerna. De medverkandes personuppgifter är konfidentiella 

eftersom vi inte tar in några sådana och i studien uppger vi inte heller vilka kommuner som är 

med.     
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Den sista principen är nyttjandekravet vilket innebär att det material som framkommer om 

enskilda personer endast får användas vid det aktuella forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

De uppgifter som har samlats in kommer endast att användas av oss och enbart för denna studie 

som kommer att redovisas i vårt examensarbete.  

Högskolan Dalarnas Forskningsetiska nämnd tillhandahåller en blankett för etisk 

egengranskning. Genom att besvara de frågor som finns på blanketten (se bilaga 3) finner vi 

att vår studie inte behöver etikprövas. Vi har också tagit del av Vetenskapsrådets (2017) 

samlade lagar och regler för god forskningssed och vår bedömning är att vi följer dessa. 
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Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet av det empiriska material som har samlats in för detta 

examensarbete att presenteras. Syftet med studien var att ta reda på hur socialsekreterare 

upplever nätverksplaceringar och under detta arbete framkom tre teman med vardera två 

underteman som redovisas här nedan (figur 1). Men först kommer en övergripande presentation 

av de personer som var med i undersökningen. 

Respondenterna 

Respondenterna i denna studie har arbetat som socialsekreterare i genomsnitt 5 år, där den med 

längst erfarenhet har varit yrkesverksam i 10 år och den med kortast tid i yrket 3 år. Alla har 

socionomexamen förutom en person som har en beteendevetarexamen men var snart behörig 

socionom efter ytterligare studier. Deras ärendefördelning när det gäller nätverksplaceringar 

kontra ”främmande” familjehem var att den förstnämnda står för i genomsnitt cirka 20% och 

resterande 80% återfinns som placeringar hos den senare. Nätverksplaceringar är med andra 

ord inte den vanligaste insatsen. I resultatet framkom att det är en svår och utmanande insats 

att arbeta med. Alla respondenterna i de båda kommunerna arbetar utifrån metoden Signs of 

Safety. Vårt kriterium att de intervjuade personerna i studien skulle ha erfarenhet av 

nätverksplaceringar infriades eftersom alla intervjupersoner har sådana ärenden.  

Under några av våra teman kommer vi använda citat från våra respondenter. De kommer 

att vara refererade med ett nummer men för att försäkra att respondenternas identitet inte 

avslöjas har numren kastats om och är alltså inte i samma ordning som intervjuerna hölls.  

Teman 

Under alla sex intervjuer fanns det några teman (figur 1) som alla kom in på och som vi anser 

var kärnan i deras upplevelse av att arbeta med nätverksplaceringar. Dessa olika teman var 

något som kom upp flera gånger under varje intervju. Något som nästan alla var väldigt noga 

med att poängtera var att det fanns både för- och nackdelar med det mesta. Enligt flera av 

respondenterna kan nätverksplaceringar vara allt från det bästa och mest enklaste att arbeta 

med till att vara det som utmanar en socialsekreterare till det yttersta.  
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(figur 1) 

Tema 1: Relationer 

Det ständigt återkommande temat under intervjuerna med socialsekreterarna var relationer. 

Finns det någon relation mellan barn, föräldrar och det kringliggande nätverket och hur ser den 

ut? De frågorna kom upp som centrala när respondenterna berättade om sin praktiska 

verksamhet inför placeringar. När vi frågade vad de upplevde som den största utmaningen med 

nätverksplaceringar svarade alla unisont relationerna mellan barnet och nätverket. Vilket 

nedanstående svar från en av intervjupersonerna får illustrera: 

Absolut relationerna, mormor ska vara mormor, mamma och familjehem. Det blir 

att de får tre arbetsgivare kan man säga, de ska lyssna på sitt barnbarn och sedan ska 

de lyssna på sitt barn och sedan ska de lyssna på mig och det blir jättejobbigt om vi 

alla tre tycker olika. Så det är det att få till alla relationerna, så att alla vet vad som 

gäller. (Intervjuperson 1) 

Flertalet av respondenterna tog upp metoden Signs of Safety som en fördel att använda 

sig av och som underlättade arbetet med att kartlägga relationerna mellan de inblandade i 

nätverket. 

Konflikter. Socialsekreterarna som intervjuades beskrev att relationerna mellan 

klienterna och deras nätverk kunde se mycket skiftande ut. Alla respondenter var eniga och sa 

att en av de svåraste sakerna med att arbeta med nätverksplaceringar var just relationerna 

mellan de berörda parterna. De menade att det inte är enkelt att se hur relationerna i nätverket 

verkligen ser ut. Vilket gjorde att bedömningen kunde präglas av en viss osäkerhet i 

inledningsskedet av en utredning. En av de intervjuade tog upp att det kan finnas konflikter 

som inte varit upp till ytan på många år men när det blir aktuellt att till exempel mormor ska ta 

hand om sitt barnbarn och blir tvungen att ha en närmare kontakt med mamma (sin dotter) 

händer det att dessa konflikter bubblar upp till ytan igen. Hur blir det för ett barn när hen 

befinner sig i infekterade konflikter? Att ett barn ska hamna i en sådan situation ville alla 

Relationer

Konflikter Roller

Makt

Ojämn 
fördelning

Skam

Anknytning

Viktiga 
personer

Socialt arv
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respondenter absolut undvika men de flesta angav just svårigheten att i början av utredningen 

få klarlagt vilka relationer de inblandade parterna har med varandra. Klienterna berättade inte 

alltid, av olika anledningar, sanningsenligt hur deras relation med nätverket såg ut. Vilket 

innebar att gamla (och nya) konflikter kunde komma fram i ett senare skede av placeringen.  

Roller. Under alla intervjuer utom en beskrev socialsekreterarna att det kan vara väldigt 

svårt med vilka roller som finns och som bildas vid en nätverksplacering.  

... en mormor blir inte bara en mormor, hon är fortfarande mamma och nu även 

familjehem. Det kan vara en svår balans att hålla ordning på de tre rollerna som 

även har olika ansvarsområden och olika förväntningar. (Intervjuperson 3) 

En av respondenterna tog upp hur barnet även kan mista en viktig person eftersom 

rollerna kan förändras. Den coola mostern som barnet har haft som tillflyktsort blir numera 

”mamma” och behöver ställa högre krav på barnet. Det innebar alltså att den coola mostern 

försvinner vilket kan bli en sorg för barnet.   

Respondenterna vill att de inblandade ska känna en trygghet i sina olika roller. Det är 

dock nästan oundvikligt att dessa olika roller inte krockar med varandra och respondenterna 

ansåg att det var något man måste vara beredd på vid en nätverksplacering. Ett sätt att hantera 

detta som några tog upp var att vara väldigt öppen och transparent vid uppstarten av en 

placering. Alla inblandade bör höra vad det är som gäller och vilka rättigheter samt skyldigheter 

varje part har. Det ska nästan gå så långt att man gör ett kontrakt på vilka krav som ställs för 

att försöka undvika att någon blir förvirrad i sin roll.  Det framkom att alla socialsekreterarna 

upplevde att om det fanns en bra relation mellan de inblandade parterna skapade det en ökad 

trygghet för barnet. 

Tema 2: Makt  

Alla socialsekreterarna tog upp att makt är en stor faktor som spelar in i hur en 

nätverksplacering kommer att gå. De menade att makt finns i alla relationer och det beror på 

hur nätverket väljer att använda den som kommer att påverka socialsekreterarnas arbete. I vissa 

familjer och nätverk fungerar samarbetet väldigt bra och alla kan umgås och kommunicera med 

varandra på en jämn nivå utan att någon tittar snett på den andre, har några baktankar eller 

sätter sig själv som mer värd än någon annan. Men alla socialsekreterarna var eniga om att 

maktspel inom nätverksplaceringar kan göra deras jobb otroligt svårt och komplicerat. De 

menar även att makt kan vara väldigt svårt som utomstående att se men för barnets bästa är det 
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av stor vikt att man är lyhörd på tecken som kan tyda på skadligt maktförhållanden inom 

familjerna/nätverken.  

Ojämn fördelning. Det finns olika maktförhållanden inom familjerna/nätverken som 

inte alltid är helt jämnt fördelat. En socialsekreterare tar som ett exempel om en mamma har 

en funktionsnedsättning som innebär att hon inte kan ta hand om sitt barn utan istället får 

mormor ta hand om sitt barnbarn finns det en risk att mormor har ett ganska stort maktövertag. 

Mormor kanske även behandlar mamma som ett barn på grund av redan på förhand bestämda 

roller och maktfördelningar vilket kan få som konsekvens att mamma inte kommer växa i sin 

roll som mamma i kontakterna med familjehemmet eftersom hon redan är ett barn där. Det var 

något som en av respondenterna uttryckte så här: 

Nätverkshemmet tycker sig få ett större mandat. De kanske behandlar den här 

föräldern som ett barn och kör över hen, lyssnar inte och tar inte hänsyn till hens 

vilja. Så där blir det ju en väldig obalans. (Intervjuperson 2) 

En annan maktaspekt som socialsekreterarna tog upp och som de måste beakta var att 

både till exempel mamma och mormor kan använda en placering som ett maktmedel mot 

varandra. Mormor kan hota med att avsäga sig sitt uppdrag som familjehem om mamma inte 

slutar med sitt missbruk eller tar tag i sin problematik. Medan mamma kan, om det är en frivillig 

placering enligt socialtjänstlagen, hota med att ta tillbaka sitt samtycke till att barnet är placerat 

hos mormor om mormor inte uppfostrar barnet som mamma vill/skulle ha gjort. Mormor 

riskerar att eventuellt förlora både sitt barnbarn samt sitt eget barn. I båda dessa exempel finns 

det en stor risk att en konflikt uppstår mellan parterna som i sin tur nästan garanterat kommer 

att påverka det placerade barnet. I sådana situationer upplevde flera av socialsekreterarna att 

de kunde hamna i ett medlingsläge där balansgången mellan de båda parterna var svår att 

balansera.   

Skam. Alla de intervjuade personerna tog upp att det ofta finns en stor skam hos 

föräldrarna som inte längre klarar av att ta hand om sina egna barn. Vissa gånger kan det vara 

just den skammen som gör att föräldrarna inte vill involvera sitt eget nätverk utan hellre tar 

hjälp utifrån, de vågar helt enkelt inte berätta för familjen hur det egentligen ser ut och vilka 

problem/svårigheter de har. Det kan vara väldigt svårt att överkomma den skammen och som 

socialsekreterare är det viktigt att uppmärksamma den för att tillsammans med familjen arbeta 

sig igenom den. Det kan finns någon anledning att föräldrarna upplever en sådan stor skam och 

för att socialsekreterarna ska vara till någon hjälp i att vända på den skammen krävs det en stor 

tillit mellan socialsekreterarna och föräldrarna för att de ska våga öppna upp sig om detta. Det 
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får inte vara skammen som gör att ett barn inte ska få bo kvar inom nätverket om det är för 

barnets bästa. En av respondenterna beskrev kortfattat hur hen tänker om skammen i 

nätverksplaceringar: 

Det är viktigt att vara ärlig med föräldrar och våga fråga varför de inte vill att barnet 

ska placeras hos en släkting, prata om skammen som något naturligt. Ibland behöver 

de bara få bekräftat av oss att det är helt okej att lämna ifrån sig sitt barn tillfälligt 

för att de ska orka ta hand om sig själva ett tag. (Intervjuperson 5) 

Några av respondenterna menade även att det ibland kan finnas en skam även hos till 

exempel mor- eller farföräldrarna som går med på att bli familjehem. Det finns en känsla av 

skam i att deras egna barn inte klarar av att ta hand om sina barn. Socialsekreterarna tror att det 

kan grunda sig i en rädsla eller oro över att de inte har uppfostrat sina barn rätt. 

Tema 3: Anknytning  

En majoritet av socialsekreterarna kom in på vikten av att bevara och underhålla barnets 

anknytningspersoner i största möjligaste mån, vilket en nätverksplacering naturligt kan göra. 

De menade att personerna som barnet har knutit an till i tidig ålder, det vill säga föräldrarna 

men också nära anhöriga, var viktiga att behålla i barnets liv för att minimera den påfrestning 

det innebär för barnet att bli omhändertaget.   

Viktiga personer. Vid en nätverksplacering var alla respondenterna eniga om att en av 

de största fördelarna är att barnen får behålla personer som har en stor betydelse för dem. De 

kan på ett mer naturligt sätt behålla kontakten även med övrig släkt. Det behöver inte vara 

inplanerade umgängen för att barnet ska få träffa sin familj och släkt. Moster kan komma och 

ta en fika hos mormor som är familjehem utan att det behöver planeras in och utan att det 

behöver bli någon stel stämning för att de inte känner varandra. En av respondenterna beskrev 

det så här: 

En placering kan låta väldigt drastiskt men om barnet kanske redan har tillbringat 

mycket tid hos mormor och dit kommer även samma släkt och familj som hälsar på 

hemma hos föräldrarna så behöver det inte bli en sådan stor omställning för barnet. 

(Intervjuperson 4) 

Tack vare att barnet fortfarande har kvar sina viktiga personer och förhoppningsvis har 

en god relation med sina föräldrar kan det bli enklare med en hemflytt. Alla sex 
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socialsekreterarna ansåg att det var lättare att jobba hem ett barn som bott hos någon i nätverket 

än i ett ”främmande” familjehem. 

Respondenterna beskrev att i ett ”främmande” familjehem finns det inget som säger att 

de föräldrarna kommer att fortsätta att hålla kontakten med barnet efter att hen har flyttat hem 

till sina vårdnadshavare. Det innebär att familjehemmet på eget bevåg och intresse måste hålla 

kontakten med barnet och hens familj utan att socialtjänsten finns med i bilden. De får ingen 

ekonomisk ersättning för den kontakten. Det finns ingen biologisk koppling mellan barnet och 

familjehemmet, barnet måste alltså enbart hoppas på att familjehemmet har genuina känslor 

och tillgivenhet att de vill fortsätta vara en del av hens liv även efter att deras uppdrag som 

familjehem är slutfört. Vid en nätverksplacering däremot finns det en stor chans att mormor 

som varit familjehem fortfarande kommer att finnas kvar även om det blir aktuellt med en 

hemflytt till barnets föräldrar, vilket innebär att barnet inte förlorar en trygg punkt. Det blir 

med andra ord lättare för barnet att behålla sina trygga punkter menade alla respondenterna. 

Sociala arvet. Barnet kanske inte kan bo hemma på grund av bristande föräldraförmåga, 

att föräldrarna inte kan möta barnets behov. Detta kan bero på att föräldrarna har någon typ av 

diagnos eller missbruk som gör att de inte ser eller förstår vad som är bäst för barnet. Kan det 

vara mamma eller pappas uppväxt som gör att de inte kan möta barnets behov? Om ingen av 

föräldrarna har fått med sig de sociala färdigheter som krävs för att vara ansvarsfulla 

vårdnadshavare från sina egna föräldrar kommer barnen som placeras där också att gå miste 

om den kunskapen. Blir det en reproduktion av föräldrarnas problematik? Det här var ett 

dilemma som kom upp under alla intervjuerna. En respondent tog upp balansgången mellan att 

placera ett barn i ett ”främmande” familjehem kontra ett nätverkshem där det sistnämnda inte 

prickade av alla punkter på socialtjänstens kravlista men för just det barnet kanske det var, som 

hen uttryckte det, “good enough”. Alternativet att flytta barnet från sin kända miljö och 

omgivning med släktingar, skola och så vidare kunde bli ett större negativt ingrepp i hens liv. 

Här ställs anknytningsbehovet mot möjligt problematiskt arv, eventuellt även problem senare 

i livet om det finns mindre optimala mönster i ursprungsfamiljen (föräldrarnas föräldrar/släkt) 

som barnet också uppfostras i.     
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Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi att presentera en sammanställning av resultatet med utgångspunkt 

från vårt syfte och forskningsfrågor. Efter det kommer en analys av det empiriska materialet i 

förhållande till våra valda teorier samt tidigare forskning. För att sedan avslutas med en 

metoddiskussion.  

Sammanställning av resultat 

Syftet med studien har varit att få en uppfattning om hur socialsekreterare upplever 

nätverksplaceringar. Med hjälp av metoden Signs of Safety strävar socialtjänsten att involvera 

nätverket för att lösa familjers behov, som till exempel att barnet får bo hos en släkting om 

vårdnadshavarna inte klarar av att ta hand om barnen, en nätverksplacering. De resonemang 

som vägleder socialsekreterares handlingar när det gäller val av nätverksplacering är att dessa 

utgår från vad som är barnets bästa, vilket är individuella bedömningar. Alla de intervjuade 

socialsekreterarna är samstämmiga om att det finns både för- och nackdelar med 

nätverksplaceringar. Dock anser de att fördelarna väger upp nackdelarna och att barnets bästa 

är det som är avgörande för om socialsekreterarna överväger en sådan placering eller inte. Detta 

innebär att om förutsättningarna finns för att placera barnet i nätverket är det det bästa 

alternativet för att undvika att bryta upp barnet från sin anknytning till släkten.  

Socialsekreterarna menar att det alltid finns olika maktförhållanden och ofta även 

konflikter inom familjerna i det nätverk som barnet ska placeras i. Detta är något de måste 

förhålla sig till. När det är till exempel en mormor som är familjehem till sitt eget barnbarn kan 

det finns ett speciellt maktförhållande mellan mormor och hennes egen dotter som kommer att 

påverka hur man som socialarbetare bör arbeta med ärendet. Det görs bäst menar de genom att 

vara transparant i sitt arbete och förbereda nätverksfamiljerna på hur upplägget ska se ut. Även 

klargöra vilka förväntningar som finns på alla inblandade. Genom att göra det menar de att 

man kan minimera riskerna att de sociala banden försämras.  

De sociala banden kan komma att påverkas mellan barn, vårdnadshavare och 

familjehemsföräldrar av en nätverksplacering. Socialsekreterarna menar att det kan bli 

påfrestande för relationerna när mormor får flera roller och det kan skapa en obalans i deras 

tidigare redan förutbestämda förhållanden till varandra. Det kan innebära att de sociala banden 

blir förändrade men det behöver inte vara till det negativa. Några av respondenterna menar att 

ibland kan banden bli starkare när underliggande konflikter kommer upp till ytan och skammen 

över att vara otillräcklig blir synliggjord och kan därmed bearbetas. 
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Men trots att socialsekreterarna anser att nätverksplaceringar kan vara väldigt 

komplicerade och svåra att arbeta med är det många gånger det bästa för barnet vilket är deras 

prio ett. Det blir en utmaning som är värd att jobba med.  

Analys av det empiriska materialet i förhållande till teorier samt tidigare 

forskning 

Beeman och Boisen´s (1999) kvantitativa studie som utgår från enkäter visar på att 

yrkesverksamma har en positiv hållning till nätverksplaceringar. Vår studie bekräftar den 

inställningen men ger också en vidare inblick i deras upplevelser av dessa placeringar. Det 

framkommer att det är en komplex situation att arbeta med de olika personerna i ett nätverk. 

Socialsekreterarna ställs inför olika dilemman som finns eller kan uppstå i och med placeringen 

och som de ska hantera utifrån barnets bästa. 

Socialsekreterarna har tillfrågats om hur de själva resonerar kring barnets bästa vid en 

nätverksplacering. I efterhand hade det varit intressant att ta reda på hur de arbetar för att få 

fram barnets bästa. Huruvida barnet själv får komma till tals samt hur stor påverkan i ett barn 

har när det kommer till vart hen ska bo. 

Relationerna mellan de inblandade är det som mest frekvent återkommer gång på gång 

under intervjuerna med socialsekreterarna. Hur väl en placering kommer att fungera är alla 

respondenter eniga om beror på hur relationerna ser ut sinsemellan de berörda personerna. De 

tar upp hur relationerna ger personerna olika roller och hur de kan skapa konflikter. Det 

återkommer respondenterna om under intervjuerna som något väsentligt att beakta vid 

placeringarnas utredningar. Farmer’s (2010) studie visar på både för- och nackdelar med 

nätverksplaceringar. En negativ omständighet som tas upp är just att det kan uppstå konflikter 

mellan föräldrarna och släktingarna som tar hand om barnet (Farmer, 2010). Våra resultat visar 

på att det är hur relationerna mellan de aktuella parterna ser ut och vad som anses vara det bästa 

för barnet som är det mest utmanande men också vägledande för socialsekreterarna när det 

gäller arbetet med nätverksplaceringar. Flera av respondenterna tog upp att det kan vara väldigt 

svårt att hantera och även veta om olika konflikter som kan uppstå mellan de involverade 

parterna. Vissa tidigare konflikter kan blomma upp när till exempel mormor blir tvungen att ha 

en närmare kontakt med sin dotter igen på grund av att mormor numera är familjehem åt sitt 

barnbarn. 

Scheff och Starrin (2013) beskriver att emotionen skam kan komma fram hos människor 

när de bryter mot både sina egna samt samhällets normer och ideal. Vi tror att det kan vara 
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precis det som händer när mormor blir familjehem åt sitt barnbarn. Familjen går utanför sina 

egna samt samhällets normer vilket skapar en skam hos både mormor samt mamman till barnet. 

Detta skulle kunna vara en orsak till att konflikter som socialsekreterarna upplever bildas. 

Scheff och Starrin (2013) menar att en destruktiv skam kan leda till ett aggressivt och/eller 

utåtagerande beteende. Det är något som gör att de sociala banden mellan de involverade 

parterna riskerar att förstöras (Scheff & Starrin, 2013).  Det är här socialsekreterarna menar att 

det är otroligt viktigt att vara transparent i sitt arbete för att alla inblandade ska vara medvetna 

om vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Vi anser att det är väldigt viktigt att även 

förklara för familjen och familjehemmet att det inte bör finnas någon skam i att ta hjälp när 

man behöver det. Att de istället ska stötta varandra. 

Alla respondenterna beskriver att det finns olika maktförhållanden inom familjen och 

släkten samt att de ibland upplever att det kan vara ganska svårt att arbeta med och att se de 

olika maktrelationerna.  Ahrne, Roman och Franzén (2008) beskriver att makt existerar i 

relationer där det finns en motmakt. Det kan vara att få någon som är i en beroendeställning att 

göra något som hen egentligen inte vill (Ahrne et al., 2008). Vi menar att det kan vara dessa 

beroendeställningar som gör att socialsekreterarna upplever att arbetet med nätverksplaceringar 

kan vara väldigt svårt. Resultatet från vår studie visar på att det är svårt att se maktförhållanden 

och vi förmodar att det är de som kan ligga till grund för att både familjehemmen samt 

föräldrarna kan mörka saker för socialsekreterarna, som i sin tur försöker vara så transparenta 

som möjligt mot de båda parterna. 

En av respondenterna ger exemplet med att både mormor och mamma kan spela ut 

varandra i något slags maktspel, från mammans sida blir det att gör du inte som jag säger 

kommer du aldrig mer få ha kontakt med ditt barnbarn eller mig medan från mormors sida blir 

det att om mamma inte sköter sig kommer mormor avluta sitt uppdrag som familjehem och 

barnet måste flytta till en annan familj. Vi tror att det inte alltid kommer fram till 

socialsekreterarna att ett sådan maktspel försiggår utan det får de räkna ut själva vilket gör att 

de upplever sitt arbete som svårare. 

I denna studies resultat kommer anknytning fram som en viktig faktor i respondenternas 

upplevelser av nätverksplaceringar. Det verkar vara ett tungt vägande skäl som eventuellt till 

och med övertrumfar risken för att det sociala arvet reproduceras. De framhåller vikten av att 

behålla betydelsefulla släktingar i barnets närhet och pekar på vinsterna som dessa placeringar 

kan ge när de fungerar. Exempelvis framkommer det att umgänget med den förälder som har 

en bristande omvårdnadsförmåga på ett mer naturligt sätt kan träffa barnet om hen bor hos en 

släkting. Det behöver inte heller bli sådan stor omställning om placeringen sker hos en person 
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som barnet har haft i sin närhet under uppväxten och det kan bli enklare om en hemflytt blir 

aktuell.  

Men det finns även svårigheter att ta i beaktning menar respondenterna. 

Nätverksplaceringen som först framstår som en bra lösning för barnet visar sig sedan fungera 

dåligt på grund av olika omständigheter. Broberg et al. (2006) skriver om betydelsen av 

kvaliteten på ett barns anknytning till sina vårdnadshavare. När det finns en bra anknytning 

med god omvårdnad mellan föräldrar och barn ger det en bra grund för barnet att utforska sin 

omvärld utifrån. Men bara för att barn och förälder har knutit an till varandra behöver inte det 

innebära att den anknytningen ger en tillfredsställande omvårdnad och trygghet för barnet. 

Föräldrarna kan ha en problematik som gör att de inte kan ge en god omsorg för barnet (Broberg 

et al., 2006). Den problematiken kan i sin tur bero på att deras föräldrar har haft en oförmåga 

att ge dem en trygg uppväxt vilket innebär att den bristande omsorgen blir reproducerad 

(Broberg et al., 2006). Det här menar respondenterna är ett stort dilemma att ta hänsyn till och 

försöka reda ut hur det förhåller sig. Att göra avvägningar av vad som är “good enough” för 

det aktuella barnet som en av respondenterna uttryckte sig. Vi tänker att det måste vara otroligt 

svårt för en socialsekreterare att avgöra vilka sociala band som är skadliga eller inte för ett 

barn. Att barnet inte längre får bo kvar hos sina biologiska föräldrar kan nog skada deras band 

men genom att behålla barnet inom nätverket, där hen redan har en anknytning kan göra att de 

sociala banden ändå bibehålls. Forskningsresultatet som Harden et al. (2004) studie kommer 

fram till är att trots att det i nätverksfamiljerna kan råda en bistrare attityd och en sämre 

utgångspunkt vad gäller ekonomi, utbildning och hälsa behöver det inte innebära att miljön är 

olämplig för barnet utan istället ska man titta på de individuella förutsättningarna som 

familjehemsföräldrarna har.  

Metoddiskussion 

Vi är medvetna om att studiens teman inte är helt skilda från varandra. Studien är skriven om 

människor vilket inte alltid är svart/vitt. I analysen av det transkriberade materialet lyckades vi 

ändå urskilja några teman även om de går ihop, människor är lite av en gråzon på många plan 

och allt går ihop med varandra. Relationer, makt och anknytning är tre stora teman i studien 

men dessa är också väldigt beroende av varandra. Det är inte som i en matbutik där morötterna 

finns i grönsaksdisken och mjölet endast står vid bakavdelningen.  

I studien valdes att göra sex enskilda intervjuer där båda författarna deltog vid varje 

tillfälle. En höll i intervjun medan den andra tog anteckningar samt kom med följdfrågor där 
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det passade. Detta upplägg fungerade bra men tog relativt lång tid. Intervjuerna hade kunnat 

effektiviserats genom att delas upp mellan författarna och tid hade möjligtvis sparats. Men 

samtidigt har båda varit med och ställt relevanta följdfrågor för att få uttömmande svar från 

respondenterna.  

Ett annat alternativ till enskilda intervjuer hade varit att använda sig av fokusintervjuer 

där respondenterna själva hade fått diskutera tillsammans om sina upplevelser. Eventuellt hade 

man fått med både för- och nackdelar om de hade inspirerat varandra till att tänka lite vidare. 

Ibland kan det vara svårt att se alla delar i ett arbete som sker löpande. Vissa saker går ofta på 

rutin och socialarbetare kanhända inte reflekterar om varför det kan vara på olika sätt. Samtidigt 

kan det även vara att om socialsekreterarna har varit i en fokusgrupp kan de ha påverkat 

varandras svar. Det är heller inte säkert att alla hade vågat sagt vad de egentligen tycker när 

andra som arbetar med samma sak sitter runt om. En svaghet är att på grund av tidsbristen var 

det inte möjligt att hinna intervjua fler personer från andra kommuner. Om studien hade haft 

en kvantitativ utgångspunkt skulle det ha varit möjligt att fler socialsekreterare deltagit i 

undersökningen genom enkäter men däremot hade svaren troligtvis inte varit lika uttömda.  

Under arbetet med att transkribera datamaterialet kommer författarnas ovana att hålla i 

intervjuer fram. Det blev mycket material och när intervjuerna kom ner på text visade det sig 

att den innehöll mycket ”onödigt” prat. Det kan vara att man kommer in på sidospår som inte 

är relevant alls till ämnet samt även att vissa av de improviserade följdfrågorna inte gav något 

svar till studiens forskningsfråga. Vi insåg att intervjuer är något som kräver en hel del övning 

för att behärskas på ett bra och effektivt sätt utan att respondenterna känner sig tystade eller 

påskyndade. 

En styrka i studien är att respondenterna är från två olika kommuner. Det gör den inte 

generaliserbar men resultatet visar att flera socialsekreterare i två olika kommuner har liknande 

upplevelser av nätverksplaceringar, det pekar på att det ändå finns en viss samsyn.  

Vi anser att det är viktigt för en socialsekreterare att få reflektera över hur hen själv 

uppfattar sitt arbete. Det är på så sätt som både arbetet och människan bakom yrkestiteln kan 

utvecklas. Ibland kan ett arbete fortgå utan att någon större eftertanke tas. Det är viktigt att 

förstå och hela tiden bära med sig vilka konsekvenser det kan bli, till exempel om mormor blir 

familjehem kan hon sättas i en svår position där hon måste balansera tre olika roller. Den 

förståelsen gör att man kan bemöta både henne och resterande familjs eventuella oro på ett 

bättre sätt.   
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Slutord 

Vår ambition med denna studie har varit att ta reda på hur socialsekreterare upplever en 

nätverksplacering men det finns fortfarande kunskapsluckor runt den här typen av placeringar. 

Även fast våra respondenter hade liknande upplevelser vill vi belysa att på grund av studiens 

omfattning är inte resultatet generaliserbart. Vid fortsatt forskning av samma tema kan det vara 

av intresse att ta reda på hur familjerna upplever en placering av ett barn hos en släkting samt 

hur släktingen som tar emot barnet upplever situationen. 
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Bilagor 

 Bilaga 1: Informationsbrev 

Vi är två socionomstudenter som går sjunde och sista terminen på Högskolan Dalarna och ska 

nu göra vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare upplever 

nätverksplaceringar. 

Bakgrunden till vår studie är att Signs of Safety har blivit en vanlig metod att arbeta efter. 

Utifrån den metoden samt att det även finns lagstadgat att i första hand bör barn placeras hos 

anhörig eller närstående blir det vanligare med så kallade nätverksplaceringar. Men hur blir det 

när en mormor är familjehem till sitt eget barnbarn? Det kan hända att det finns ett speciellt 

maktförhållande mellan mormor och hennes egen dotter som kommer att påverka hur man som 

socialarbetare bör arbeta med ärendet. 

Du som är socialsekreterare och har erfarenhet av nätverksplaceringar tillfrågas om att 

medverka i en intervju som beräknas att ta max en timme. Intervjun kommer att bestå av ett 

antal frågor där du som medverkar får möjlighet att ge din upplevelse av nätverksplaceringar. 

Den kommer att spelas in för att sedan skrivas ut ordagrant.  

Genom din medverkan vill vi ta reda på hur du upplever nätverksplaceringar. Du förväntas inte 

att gå in i något specifikt ärende utan det handlar om mer generella resonemang. Vad finns det 

för olika dilemman som kan uppstå samt hur påverkas relationerna i nätverket? 

Deltagandet i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst välja att avsluta 

intervjun utan att behöva ge någon förklaring eller att det på något sätt kommer att påverka dig 

som deltar. Du kan även välja att avstå från att svara på enstaka fråga. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och inspelning samt transkriptioner kommer att förstöras efter att 

uppsatsen är klar. 

När uppsatsen är färdig kommer den att presenteras muntligt på Högskolan Dalarna i Falun 

samt att den publiceras i publikationsdatabasen DIVA. 

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna någon av oss eller vår handledare.  

Tack för din medverkan!   
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Med Vänliga hälsningar 

Studenter               Handledare 

Helena Åkerlund             Sanna Åkerlund  Mats Pellbring 

070-5544166      073-6981006 

h16heake@du.se             h16saake@du.se  mpb@du.se      
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

● Vilken utbildning har du?  

● Antal år i yrket som socialsekreterare? 

● Hur länge har du arbetat med nätverksplaceringar? 

● Jobbar din arbetsplats med metoden Signs of Safety? 

● Berätta lite förutsättningslöst om Signs of Safety? 

● Kommer du ihåg din första nätverksplacering?  

·       Om du gör det, hur kändes den? 

För och nackdelar med nätverksplaceringar 

● Vad är, enligt dig, den största utmaningen i arbetet med nätverksplaceringar? 

● Vad upplever du underlättar arbetet med placeringar när det sker inom klientens egna 

nätverk? 

● Finns det något specifikt du bör tänka på vid en nätverksplacering?  

● Vad finns det för olika dilemman som kan uppstå? 

● Vilka konsekvenser kan nätverksplaceringar få? 

● När en nätverksplacering fungerar mellan de berörda parterna, vad är din uppfattning 

att det beror på?    

Maktförhållanden inom nätverket 

● Det kan finnas olika maktförhållanden i ett nätverk, är det något du som 

socialsekreterare märker av?  

·       Om du gör det på vilket sätt? 

● Upplever du att det blir någon skillnad i relationerna inom nätverket efter en 

nätverksplacering kontra hur det såg ut innan placeringen?  

·       Om du gör det på vilket sätt?  

● Hur upplever du att nätverkets relationer till varandra påverkar ditt arbete? 
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Föräldrarnas reaktioner 

● Vilken upplevelse har du av föräldrars inställning till en nätverksplacering gentemot en 

familjehemsplacering?  

·       Varför tror du att det är så?  

● Inför en nätverksplacering, hur påverkar föräldrarnas ställningstagande dig i ditt 

yrkesutövande? 

● Kan du uppleva att det finns någon skam mellan de olika personerna i nätverket? 

Övrigt 

● Hur resonerar du kring barnets bästa vid nätverksplaceringar? 

● Är det något som du tycker vi har glömt att ta upp eller finns det något som du vill 

tillägga? 
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Bilaga 3: Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor  

 

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din 

handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om 

ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-

myndigheten behövs eller ej.  

  

Projekttitel:  Att arbeta med nätverksplaceringar. Socialsekreterares egna upplevelser. 

Student/studenter: Helena Åkerlund & Sanna Åkerlund 

Handledare: Mats Pellbring    

    

 Ja  Tveksamt  Nej  

1  

  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien 

deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 

18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk 

funktionsnedsättning eller sådana som har en beroendeställning till 

den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever till 

densamma?  

  

    
 X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

deltagande)?    

  

    
 X 

3  

  

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?   

   

    
 X 

4  

  

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 

psykiskt?  

  

    
 X 

5  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov)?  

  

    
 X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening, hälsa eller sexualliv?  

  

    
 X 
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7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, 

domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden?  

  

    
 X 

8  

  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person 

betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller 

krypterade.  

• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en 

sårbar grupp eller deltagare som INTE står i 

beroendeställning till den som genomför studien, behöver 

inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna göras.  

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID 

anmälan om detta göras på avsedd blankett som sänds till:  

dataskydd@du.se  

   

    
 X 

                

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02    

 

 

 

 

 


