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Abstract 

 
The aim of this study was to receive a rapt understanding of how child-welfare officer’s 

reasons about the meaning of attachment theory, from the child´s best, in placements of a 

child. The aim was also to examine the possibilities child-welfare officer´s feel they have to 

work with the child´s best and attachment in focus. The study has a qualitative approach and 

the empirical material is collected thru semi-structured interviews. The theoretical framework 

used is attachment theory, the child´s best and street-level bureaucracy. The result of the study 

shows that child-welfare officers have equivalent knowledge, experiences and thoughts about 

the meaning of attachment theory for a favorable development in foster children. The study 

concludes is that more knowledge about attachment theory is necessary and child-welfare 

officers demands methods to better assess attachment patterns in children. The child-welfare 

officers express frustration when they talk about matters in the “grey area” and situations 

where different perspectives clashes and the child´s best end up in the background. 

 

Keywords: Attachment theory, the child´s best, foster care, child-welfare officer, child care, 

placement, street-level bureaucracy, latitude. 
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Sammanfattning  

Studiens syfte var att erhålla en fördjupad förståelse för hur socialsekreterare i den sociala 

barnavården resonerar om anknytningens betydelse, utifrån barnets bästa, vid 

familjehemsplacering av ett barn. Syftet var också att ta reda på vilka möjligheter 

socialsekreterare upplever sig ha att arbeta med barnets bästa och anknytning i fokus.  Studien 

har en kvalitativ ansats och materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer. Den 

teoretiska tolkningsram som används är anknytningsteori, barnets bästa samt 

gräsrotsbyråkrati. Studiens resultat visar att socialsekreterare har likvärdiga kunskaper, 

erfarenheter och tankar om anknytningens betydelse för en gynnsam utveckling hos 

familjehemsplacerade barn. Studiens slutsats är att mer kunskap om anknytningsteori är 

nödvändig och socialsekreterare efterfrågar metoder för att bättre kunna bedöma 

anknytningsmönster hos barn. Socialsekreterarna ger uttryck för frustration när de berättar om 

så kallade gråzonsärenden och situationer där olika perspektiv är i konflikt och barnets bästa 

hamnar i skymundan. 

 

Nyckelord: Anknytningsteori, barnet bästa, familjehem, socialsekreterare, social barnavård, 

familjehemsplacering, gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme.
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1. Bakgrund och problemformulering 

Den här uppsatsen handlar om hur socialsekreterare i den sociala barnavården resonerar om 

anknytningens betydelse, utifrån barnets bästa vid en familjehemsplacering samt vilka 

möjligheter som finns för socialsekreterare att tillämpa kunskap om anknytning i det konkreta 

arbetet med familjehemsplacerade barn. 

 

Barn och ungdomar som vårdas i samhällets regi utanför det egna hemmet är och har länge 

varit ett omdebatterat ämne (Cederborg, 2014). Frågor som vad som egentligen är bäst för 

barnet har varit föremål för omfattande diskussioner genom historien och dessa diskussioner 

har, vad vi kan se mynnat ut i flera olika ”svar”. När bristerna i ett barns hemmiljö är så pass 

påtagliga att barnet inte längre kan bo kvar hemma leder det till att samhället, i det här fallet 

socialnämnden, träder in och placerar barnet i familjehem. Placering av ett barn utanför det 

egna hemmet kan ske i form av heldygnsinsats, men också i form av deltidsplaceringar i till 

exempel kontaktfamilj. Placeringens omfattning och frekvens varierar i det sistnämnda efter 

behov och kontaktfamilj är en frivillig insats där samtycke krävs (www.familjehemmet.se). 

Sedan 1990-talet har placering i såväl familjehem, kontaktfamilj som på institution ökat 

kraftigt (SOU 2014:3). Den 1 november 2013 hade ungefär 22 700 barn och unga 

heldygnsinsats. Av dessa 22 700 barn och unga var det drygt 17 000 barn som hade vård med 

stöd av SoL (Socialtjänstlagen), cirka 5 400 barn och unga hade vård enligt LVU (Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga) och ungefär 200 barn och unga var omedelbart 

omhändertagna enligt LVU. Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och 

unga, såväl pojkar som flickor, med insats den 1 november 2013 (www.socialstyrelsen.se). 

 

När ett barn heldygnsplaceras utanför det egna hemmet innebär det att den sociala 

barnavården använt den mest långtgående interventionen vad gäller att ingripa till ett barns 

skydd (Höjer, Sallnäs & Sjöblom, 2012). Familjehem är en del av den sociala barnavården 

och omfattas av socialnämndens ansvarsområde. En placering i familjehem kan ske såväl på 

frivillig väg genom SoL, som icke-frivillig väg genom LVU. Den senare är en kompletterande 

tvångslagstiftning (Fahlberg, 2012). Vidare finns det två olika typer av situationer som kan 

leda till att ett barn placeras i familjehem. Dels de så kallade miljöfallen där det i barnets 

hemmiljö råder stora brister som i sin tur innebär att det föreligger en påtaglig risk för att 
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barnet skall utvecklas ogynnsamt. Dels de så kallade beteendefallen där barnets beteende 

utgör en så pass stor risk för hens hälsa och utveckling att en placering utanför hemmet ses 

som enda alternativ (Fahlberg, 2012).  

 

Som tidigare nämnts så har socialnämnden i landets kommuner det yttersta ansvaret för att 

säkerställa barns rätt till en trygg uppväxt. Vi ställer oss frågande till om detta är helt möjligt i 

svensk socialtjänst såsom läget är idag. Socialtjänster i hela landet befinner sig just nu i en 

allvarlig kris. Personalbrist, omsättning på personal och hög arbetsbelastning är en del av 

problemen som socialtjänsten måste handskas med. Vidare saknas erfarenhet och ekonomiska 

resurser vilket sammantaget med personalbristen i värsta fall kan detta leda till att utsatta 

barns situation inte upptäcks eller uppmärksammas i tid vilket riskerar ge allvarliga 

konsekvenser (Lapidus, 2014; Svensson, 2015). 

 

Fokus för denna studie är på och hur socialsekreterare i den sociala barnavården resonerar om 

anknytningens betydelse vad gäller familjehemsplacerade barn i åldersspannet 0-12 år. 

Forskning visar att ett barn som har en trygg anknytning till åtminstone en vuxen person har 

goda förutsättningar för en gynnsam utveckling (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander, 2006). En trygg anknytning bygger på att den vuxne som barnet skall knyta an till 

står för empati, närvaro, känslomässig tillgänglighet och en förutsägbar tillvaro (Broberg, 

m.fl., 2006). John Bowlby, psykoanalytiker, barnpsykiater och anknytningsteorins fader 

menar att anknytningsteorin syftar till att förklara den process vars resultat är ett psykologiskt 

band mellan barnet och dess närmaste vårdare. Anknytning handlar om barnets behov av – 

och hur det fungerar i nära relationer (Broberg, m.fl., 2006). Anknytningen är som viktigast 

under barnets första tre- fyra år och om det uppstår allvarliga problem i relationen mellan barn 

och förälder under dessa år ökar risken markant för framtida psykisk ohälsa (svd.se).  

 

Inom den sociala barnavården har anknytningsteorins betydelse ökat och som 

socialsekreterare har man en svår men viktig uppgift i att bedöma anknytningsmönster hos 

utsatta barn. Vad kan då innefattas i en så kallad anknytningsbedömning? När 

socialsekreterare gör en bedömning av ett barns anknytningsmönster samt eventuell 

anknytningsproblematik bör den baseras dels på barnets och föräldrarnas berättelser och dels 

på miljöobservationer. En anknytningsbedömning tar tid och bedömningen är också komplex 

och innefattar värderingar av barnets och familjens psykiska och fysiska mående men också 



3 

 

samspelet mellan barn och förälder, där viktig information kan utvinnas utifrån förälderns 

omsorgsförmåga och barnet reaktioner i förhållande till förälderns agerande 

(www.regionorebrolan.se). 

 

Förförståelsen vi utgår från är att socialsekreterare i den sociala barnavården arbetar för att ge 

barnet en möjlighet att bygga upp en trygg anknytning till familjehemmet samt, om möjligt 

utveckla anknytningen till sina vårdnadshavare. Därför vill vi lyfta fram samt diskutera 

socialsekreterarnas syn på sitt handlingsutrymme och förutsättningar att utföra ett gott arbete 

med de placerade barnen. Vi är övertygade om att majoriteten av socialsekreterarna har 

kunskaper om anknytningens betydelse för barnets utveckling. Emellertid tror vi att det 

perspektivet i vissa avseenden kan komma i konflikt med andra parters perspektiv, såsom 

domstolar, sjukvården etc., men också med regler och riktlinjer som styr arbetet med 

placerade barn samt socialtjänstens nuvarande krisläge. Vi menar att det är viktigt att 

problematisera hur socialsekreterare tänker för att tillgodose barnets rätt till en trygg, lugn 

uppväxt och en god anknytning i förhållande till begrepp som barnets bästa och 

handlingsutrymme. Utifrån de litteratur- och forskningseftersökningar som vi genomfört inför 

studien är vi av uppfattningen att anknytningens betydelse är ett väl beforskat område. Så 

också handlingsutrymme och till viss del barnets bästa. Dock förefaller det vara så att just 

forskning om socialsekreterares arbete, tankar och resonemang om dessa frågor är en 

bristvara. Utifrån våra sökningar har vi funnit ytterst lite forskning gjord på området och det 

är uppenbart att det finns en kunskapslucka att fylla. 

 

För att belysa uppsatsens frågeställningar och uppnå syftet med studien har vi valt att 

intervjua socialsekreterare som är verksamma i den sociala barnavården. Självfallet hade det 

varit intressant att intervjua personer som har egna erfarenheter av att vara placerade i 

samhällsvård, men vi menar att det skulle vara etiskt problematiskt att genomföra en sådan 

studie på kandidatnivå. Utifrån vald informantgrupp vill vi, utöver frågorna om anknytning 

och barnets bästa, ta tillfället i akt och problematisera socialsekreterares professionella 

handlingsutrymme i ärenden där barn placeras i familjehem. Michael Lipskys teori om 

socialarbetare som ett slags gräsrotsbyråkrater kommer användas i analysen av det insamlade 

materialet. Lipsky (2010) talar om människobehandlande organisationer, som 

gräsrotsbyråkratier. Tjänstemännen i dessa organisationer benämns med begreppet 

gräsrotsbyråkrater/ gatubyråkrater. Villkoren för dessa organisationer och de som är 



4 

 

verksamma i dem, är att de måste söka lösa klienternas individuella problem på ett flexibelt 

sätt och samtidigt förhålla sig till omgivande rutiner och regelverk (Lindqvist & Nygren, 

2006).  

 

Valda teorier/ teoretiska begrepp för att för att besvara syfte och frågeställningar är alltså 

anknytningsteorin, gräsrotsbyråkrati samt barnets bästa. Dessa anger såväl vår analys som det 

perspektiv vi lägger på forskningsfrågan. Vi menar att dessa tillsammans är bäst lämpade, dels 

för att besvara syftet, dels för att belysa den komplexitet som råder på valt ämne. De teorier/ 

teoretiska begrepp vi utgår ifrån är också formulerade på olika nivåer, övergripande och 

sammankopplat med forskningsfrågan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsakliga syfte är att erhålla en fördjupad förståelse för hur socialsekreterare i 

den sociala barnvården resonerar om anknytningens betydelse, utifrån barnets bästa, vid 

familjehemsplacering av ett barn. Syftet är också att ta reda på vilka möjligheter 

socialsekreterare upplever sig ha att arbeta med barnets bästa och anknytning i fokus. Vi är 

med andra ord intresserade av att studera socialsekreterares professionella handlingsutrymme. 

 

 Vilken betydelse har anknytningen för barnets utveckling enligt socialsekreterare? 

 Vad är barnets bästa enligt socialsekreterare? 

 Vilket handlingsutrymme upplever socialsekreterare sig ha i ärenden med 

familjehemsplacerade barn? 

1.2 Evidensdiskussion 

Då det ställs allt högre krav på att det praktiska sociala arbetet ska bygga på evidens menar vi 

att det är viktigt att nämna hur läget beskrivs i Sverige vad gäller just ett evidensbaserat 

praktiskt socialt arbete. Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) menar att 

familjehemsvården är ett väl utforskat område internationellt sett. Dock menar de att det är 

svårt att återfinna svenskbaserade forskningssammanställningar som kan ge ett bidrag till 

områdets evidens. Författarna problematiserar det faktum att det är svårt att hitta 

praktikerrelevant forskning som är applicerbar på en svensk kontext avseende metoder och 

interventioner i den praktiska sociala barnavården (Bergmark, m.fl., 2011). Även om vår 

studie inte är generaliserbar är vår förhoppning att den ändå kan utgöra ett underlag för 
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diskussion och reflektion i evidensdebatten. Vår uppfattning är att det är viktigt att visa en 

medvetenhet vad gäller betydelsen av evidens för att höja professionens anseende och status.  

1.3 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att fokusera på socialtjänstens resonemang om anknytningens 

betydelse vid familjehemsplaceringar av barn mellan 0-12 år. Det är under barnets första år 

som anknytningsrelationen till en nära vuxen utvecklas och ger en grogrund för barnets 

framtida mognad och självständighet (Hwang & Nilsson, 2011). När socialtjänsten placerar 

små barn i familjehem är det vanligare med långtids/ uppväxtplaceringar än vid placeringar av 

ungdomar och anknytningsprocessen är också i sitt vardande (Stiftelsen allmänna barnhuset, 

2004:2), varför vi menar att fokus på anknytning är mer aktuellt vid placeringar av yngre 

barn. Därmed utesluter vi barn och ungdomar i åldersspannet 13-21 år samt barn och 

ungdomar som placeras i hem för vård eller boende, så kallat HVB-hem. Denna avgränsning 

menar vi är nödvändig då studien annars skulle bli allt för omfattande. Vi har också valt att 

enbart koncentrera oss på socialsekreterares resonemang kring anknytningens betydelse samt 

syn på sitt handlingsutrymme i yrket. Vi har därmed uteslutit familjehemmens syn på- och 

kunskap om betydelsen av anknytning. Detta då en sådan studie skulle bli allt för omfattande 

och tidskrävande för en c-uppsats. 

1.4 Disposition 

Efter ovan inledande kapitel följer härnäst en genomgång av begrepp som vi finner 

meningsfulla att definiera. Därefter presenterar vi den forskning vi ser som mest relevant för 

studien. I kapitel fyra följer den teoretiska tolkningsramen, vilket följs av kapitel fem där vi 

redogör för val av metod och etik. I kapitel sex återfinns studiens analys och resultat och i 

uppsatsens sista kapitel diskussion samt studiens slutsatser. 
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2. Begreppsdefinitioner 

Inom ramen för vår studie ryms ett antal begrepp och perspektiv som vi menar kan behöva ett 

förtydligande för att minimera risken för att läsaren ska missförstå eller vara osäker på vad 

som avses. Nedan följer därför en genomgång av studiens mest centrala begrepp. 

 

Socialtjänsten finns i alla kommuner och bär det yttersta ansvaret för de medborgare som 

hamnar i en utsatt situation och behöver stöd och hjälp. Det kan röra allt från 

missbruksproblematik, ekonomisk utsatthet, stöd för äldre eller funktionshindrade samt barn 

och unga som far illa. I kommunerna finns en nämnd som lyder under socialtjänstlagen, 

vanligtvis socialnämnden. Under denna nämnd lyder socialtjänsten med anställda som utför 

det praktiska sociala arbete som politikerna i nämnden fattat beslut om. Socialtjänsten 

representeras vanligtvis genom socialkontor men finns även tillgängligt genom t ex socialjour. 

Socialtjänsten är generellt sett uppdelad på tre områden, funktionshinder, äldreomsorg samt 

individ och familjeomsorg. Individ-och familjeomsorgen (IFO) kan se olika ut mellan 

kommuner och stadsdelar men är det område inom vilket stöd och insatser för barn och unga 

ligger (www.regeringen.se). 

 

Familjehem är en vårdform som fram till 1982 benämndes fosterhem (Höjer, 2012). I 

Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) definieras familjehem som ”ett enskilt hem som på 

uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och omvårdnad och vars 

verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. Familjer som öppnar upp sitt hem och blir familjehem 

har stora förväntningar på sig. Det finns en stor tilltro till den läkande kraft som god 

familjehemsvård förväntas utgöra. Att vara familjehemsförälder är ett slags föräldraskap som 

bygger på ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet kan av båda parter 

sägas upp, vilket innebär att familjehem som konstruktion är tämligen osäker. 

Familjehemsföräldrar ses idag som ett slags kompletterande föräldrar och inte som 

ersättningsföräldrar vilket tidigare kunde vara fallet. Stora krav ställs på samarbetsförmåga då 

samarbete alltid krävs med socialtjänsten och i de flesta fall även med barnets biologiska 

föräldrar (Höjer, 2012). 

 

Socialsekreterare har vi valt att definiera som personer som arbetar med myndighetsutövning 

inom socialtjänstens verksamheter. Socialsekreterare inom den sociala barnavården är nästan 
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uteslutande utbildade socionomer då det är lagstadgat att myndighetsutövningen inom den 

sociala barnavården skall utföras av personer som avlagt socionomexamen (Socialtjänstlagen 

2001:453). Socialsekreterare är en gräsbyråkrat (se kapitel 4.2) med ett slags dubbla roller. 

Detta innebär att socialsekretaren innehar en kontrollerande funktion samt en stödjande 

funktion i sin yrkesroll. I den litteratur vi valt till vår studie benämns personer som är 

verksamma inom den sociala barnavården ibland som socialarbetare, vilket är ett bredare 

begrepp än socialsekreterare. Vi har i denna studie valt att använda begreppet 

socialsekreterare. 

 

Social barnavård står för den verksamhet inom socialtjänsten som har till uppgift att se till 

att barn och familjer får den hjälp de behöver, när den generella välfärden inte räcker till. Det 

är alltså ett slags residual instans som majoriteteten av barn i Sverige aldrig kommer i kontakt 

med. Genom ansökan från föräldrar eller anmälan från personer i omgivningen kan barn 

aktualiseras inom social barnavård. Familjesituationen och barnets behov kan då komma att 

utredas och eventuell insats beviljas. Insatser inom familjen, så kallade öppenvårdsinsatser, är 

vanligast. Dock är det nästan 30 000 barn och ungdomar i Sverige som någon gång under ett 

år vårdas utanför det egna hemmet, i familjehem eller på institution (Andersson, 2013). 
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3.  Forskningsöversikt 

I detta kapitel redogör vi för den forskning som vi menar är relevant utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har valt ut forskning gjord i en svensk kontext såväl som internationell 

forskning. Vår sammanfattning av forskningsläget är uppdelad i tre teman som relateras till 

det insamlade empiriska materialet i studiens analys och resultatkapitel. 

3.1 Anknytningens betydelse 

Alla barn måste få möjlighet att knyta an till åtminstone en vuxen person som den ska ha en 

stadigvarande relation till under uppväxten. När en eller båda föräldrarna till ett barn har så 

pass stora egna svårigheter att de inte förmår utveckla en trygg anknytning och gott samspel 

med sitt barn är det viktigt att barnet får möjlighet att knyta an till någon annan. I den bästa av 

världar ska detta ske snabbt för att minimera risken för att barnet utvecklas ogynnsamt. Små 

barn ska inte behöva och kan heller inte vänta (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2004:2). Barns 

anknytning sker till den person som den har mest fysisk kontakt med under dess första 

levnadsår och barnet knyter an även om anknytningspersonen inte är känslomässigt tillgänglig 

och mottaglig för barnets signaler. Det är inte möjligt att mäta anknytningens kvalitet under 

barnets första levnadsmånader eftersom anknytningsprocessen då är i sitt vardande. Samtidigt 

är det viktigt att inte avvakta med att ge barnet en god livsmiljö eftersom forskningen visar att 

anknytningen och de emotionella erfarenheterna under det första levnadsåret är av stor 

betydelse för barnets fortsatta utveckling. Om barnet har ett desorganiserat 

anknytningsmönster löper det en markant ökad risk att utvecklas ogynnsamt. Det som utifrån 

ovanstående ses som mest nödvändigt när barnet aktualiseras hos socialtjänsten är att, med 

barnets utveckling i fokus, söka värdera föräldrarnas förmåga till adekvat omvårdnad så att 

barnet får möjlighet att knyta an på ett tryggt sätt. Viktigt är att det finns förståelse för att 

anknytningen är en investering både för barnet samt dess anknytningsperson, vilket innebär 

att det behöver skapas förutsättningar för att relationen ska hålla på lång sikt. Denna forskning 

visar att barn som placeras utanför den biologiska familjen tidigt i livet och skapar nya 

anknytningsrelationer måste få möjlighet att behålla dessa relationer även om orsaken till att 

barnet placerades inte längre är aktuell (exempelvis att modern inte längre är missbrukare, om 

det var anledning till omhändertagandet av barnet) (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2004).  

Tucker och MacKenzie, (2012) har forskat på anknytning och sammanbrott i 

familjehemsvården, vilket innebär att barnet av en eller annan anledning inte kan bo kvar i 
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familjehemmet. De menar att den initiala fasen av en placering är den mest sårbara och om 

det uppstår problem i relationsskapandet i ett tidigt skede ökar risken för sammanbrott i 

placeringen. Om placeringen å andra sidan fungerat en längre period minskar risken för 

problembeteenden hos barnet och chansen för att barnet knyter an på ett tryggt sätt ökar. De 

talar vidare om vikten av att barnet känner sig som en del i ett sammanhang och känner 

tillhörighet till familjehemmet de placerats i. Författarna tar i sitt resultat upp att de barn som 

väl behövt byta familjehem en gång ofta hamnar i en negativ spiral där sammanbrotten i 

familjehemsvården avlöser varandra (Tucker & MacKenzie, 2012). Här framträder en 

oroväckande bild då forskning på området uteslutande visar att en trygg anknytning endast är 

möjlig om relationen mellan barnet och anknytningspersonen präglas av kontinuitet och 

stabilitet (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2004). Mennen och O`Keefe (2005), menar att om 

anknytningsteorin fick en ökad status inom den sociala barnavården skulle antalet lyckade 

placeringar öka då ett större fokus på anknytningens betydelse antagligen skulle innebära att 

familjehemmen och barnet matchades bättre än vad som idag är fallet. 

3.2 Socialsekreterares kunskap om anknytning och deras handlingsutrymme vid 

placeringsärenden 

Möjligheten att få knyta an till åtminstone en vuxen person är livsnödvändig hos små barn. 

Detta till trots visar forskning att det i princip aldrig kommer in anmälningar till socialtjänsten 

med anledning av brister i anknytning och samspel i barn-föräldrarelationen (Stiftelsen 

allmänna barnhuset, 2004:2). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa men 

saknar naturliga kontaktytor med barn och deras familjer. Socialtjänsten är därför beroende av 

att verksamheter som barnavårdscentralen (BVC), mödravårdscentralen (MVC), skolan och 

barnomsorgen uppmärksammar och anmäler barn som far illa. Intressant är att även om 

känslomässiga brister är det vanligast observerade tecknet på omsorgssvikt, så är just 

känslomässig otillgänglighet något som ytterst sällan anmäls till socialtjänsten. Vanligast är 

att anmälningar sker utifrån mer konkreta riskfaktorer såsom våld eller missbruk (Lundén, 

2004). Lundén (2004) presenterar i sin forskning resultat som visar att professionella med 

anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen 14 kap § 1 behöver mer kunskap om anknytning och 

de symtom som en negativ anknytning kan ge hos ett litet barn. 

 

Vad kan då sägas om kunskapsläget hos socialarbetare vad gäller anknytningens betydelse i 

allmänhet och anknytning hos placerade barn i synnerhet? Forskning visar att socialarbetare 
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får ytterst lite kunskap om anknytningsteori i sin grundutbildning och att de önskar mer 

utbildning på området (Lesch, Deist, Booysen & Edwards, 2013).  Även om en del kunskap 

finns om anknytning och dess betydelse verkar den främst gett en implicit grund hos 

socialsekreterarna. Det förefaller inte vara så vanligt att anknytningsteorin ges en mer explicit 

och medveten roll i bedömningar rörande placeringsärenden (Lesch, mfl., 2013). 

 

Då en trygg anknytning är en så pass stor skyddsfaktor mot ogynnsam utveckling behöver 

kompetensen i den sociala barnvården breddas, liksom samarbetet behöver utvecklas med 

instanser som BVC, MVC, skola och barnomsorg (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2004:2). 

Om ett barn placeras i en familj som kan fungera som en trygg bas får det möjlighet att knyta 

an i lugn och ro så barnet känner att familjehemmet står kvar vad som än händer (Schofield & 

Beek, 2009). I sin forskningsrapport diskuterar Allmänna barnhuset (2004:2) att det troligtvis 

inte finns någon teori så viktig som anknytningsteorin inom social barnavård. 

Anknytningsteorin beskrivs vara ett slags brobyggare och är en bred teori som hjälper till att 

ge en helhetsbild i arbetet med utsatta barn.  

 

Meeuwisse, Scaramuzzino och Swärd (2011), har studerat hur socialarbetare i Norden själva 

upplever sin arbetssituation och sitt handlingsutrymme. Resultatet i studien visar att en stabil 

arbetsgrupp och god sammanhållning i arbetsgruppen är av stor betydelse för hur stort 

handlingsutrymme socialarbetarna upplever sig ha. En stor del av de tillfrågade upplevde 

emellertid att de ofta ställs inför oförenliga krav, vilket blir frustrerande. Svårigheten att 

balansera mellan klientens behov och önskemål å ena sidan och strukturella och 

organisatoriska förhållanden å andra sidan upplevs också som tärande och svårt. I landets 

socialtjänster är läget pressat och flera medier och också forskare betonar nu vikten av att 

såväl regeringen som kommunerna måste satsa mer ekonomiska resurser på socialtjänsten 

innan den havererar (www.etc.se). Vidare är tidspressen en riskfaktor som förvårar 

möjligheten till att utföra ett bra arbete och nyttja sin fulla kompetens. 

 

Den ovan beskrivna studien överensstämmer väl med Lipskys (2010) teori om socialarbetaren 

som gräsrotsbyråkrat med ett relativt stort inflytande och möjlighet att förändra den enskilde 

klientens liv men som paradoxalt nog ofta ställs inför hinder i form av budgetkrav, tidspress 

eller samverkans/samarbetsproblem. Vad gäller socialsekreterares handlingsutrymme i 

ärenden med familjehemsplacerade barn har nämnda faktorer, tillsammans med faktorer som 
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arbetsbelastning, delegationsordning och personalomsättning en central påverkan på 

handlingsutrymmet (Östberg, 2010). 

3.3 Barnets bästa vid placering utanför den biologiska familjen 

Barn som placeras i samhällsvård i exempelvis familjehem är extra utsatta vilket är viktigt att 

ta hänsyn till för socialsekreteraren. Den svenska socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig i en 

balans mellan flexibilitet och rättssäkerhet. Med detta menas att beslut som fattas om åtgärder 

där barn berörs skall vara flexibla och ta hänsyn till det enskilda barnets behov men ställer 

också höga krav på att rättssäkerheten upprätthålls (Mattsson, 2006). Tanken med 

socialtjänstlagen som en ramlag är bland annat att det ska finnas möjlighet till individuella 

lösningar utifrån det faktum att varje barn är unikt. Mattsson (2006) menar att vad som är ett 

barns bästa behöver inte vara bäst för ett annat barn utan begreppet barnets bästa är 

kontextbundet. Det familjehemsplacerade barnets bästa är beroende av dess sammanhang och 

möjligheten till flexibilitet i socialtjänsten. Barnkonventionen framhäver barnet som 

rättighetsbärare och aktivt subjekt och om handläggaren utgår från det så underlättar det 

arbetet. Ett familjehemsplacerat barn har samma rättigheter som andra barn vilket bland annat 

innebär rätten till skydd, kärlek, omvårdnad, utveckling och medbestämmande samt rätten att 

få komma till tals. Om dessa rättigheter värnas så ökar möjligheterna och förutsättningarna för 

att barnet får den trygghet det har rätt till (Mattson, 2006). Mattsson (2006) säger vidare att 

internationella dokument såsom barnkonventionen är ett gott stöd för socialsekreterare i 

arbetet med placeringsärenden samt för att säkerställa barns rättsliga ställning (Singer, 2012).  

3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det betonas att knyta an är något som alla barn gör och det är av 

största vikt att barnet får möjlighet att knyta an på ett tryggt sätt för att förutsättningarna till en 

fortsatt gynnsam utveckling ska optimeras. Det kräver att barnets närmsta vårdare har 

förmåga att läsa av och möta barnets signaler samt samspela med barnet. Vidare behöver 

professionella som arbetar med barn bli bättre på att läsa av och agera när de ser att barn visar 

symtom som tyder på samspels- och anknytningstörningar. Viktigt är också att 

socialsekreterare som arbetar i barnavården erhåller en ökad kunskap om anknytning och tar 

hänsyn till det när barnet ska placeras i familjehem. Slutligen är barnet som rättighetsbärare 

en god grundtanke i arbetet med att tillgodose barnets behov utifrån barnets bästa. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas den teoretiska ram vi använder i analysen av det insamlade empiriska 

materialet. Inledningsvis kommer vi presentera anknytningsteorin och diskutera dess relevans 

för studien. Därefter diskuteras begreppet gräsrotsbyråkrati kopplat till socialsekreterares 

handlingsutrymme i arbete med familjehemsplacerade barn. Avslutningsvis presenteras ett 

avsnitt om begreppet barnets bästa. 

4.1. Anknytningsteori 

Anknytningsteorin (attachment theory) utvecklades på 1950-talet av John Bowlby och är en 

teori som fått stort inflytande inom många forskningsområden. Bowlby var brittisk 

barnpsykiater och psykoanalytiker och levde mellan 1907-1990. Anknytningsteorin som har 

sin grund i biologi och systemteori lyfter fram hur människan föds med en genetiskt grundad 

förprogrammering för att sedan, under sina första levnadsår, känslomässigt knyta an till en 

eller ett par nära vårdare. Vidare har anknytningens mönster och kvalitet stor betydelse för 

människans fortsatta utveckling. Teorin rymmer argument om att separationer och 

omsorgssvikt tidigt i livet innebär en risk för barnets fortsatta utveckling (Lindén, 2002). 

Bowlbys intresse och tankar om barn med emotionella problem väcktes redan på 1930-talet då 

han studerade barn på barnhem och i institutionsmiljöer. Hans mening var att den primära 

anledningen till barnens störningar var att de inte fått tillfälle att knyta an till en vuxen person 

under den tidiga barndomen (Hwang & Nilsson, 2011).  

 

Bowlby utgick från en idé om att biologiskt betingade beteenden hos människan stannat kvar i 

rent överlevnadssyfte. Dessa beteenden har omformats över tid men stannat kvar just utifrån 

dess betydelse för människans överlevnad (Bowlby, 2010).  

 

Det nyfödda barnet har ett behov av att närhet och kontakt och måste få möjlighet att knyta an 

till åtminstone en person (Bowlby, 2010). Ett spädbarn kan inte klara sig eller förflytta sig på 

egen hand och måste därför använda sig av olika signaler för att locka omsorgspersonen till 

sig. För att dessa signaler ska vara effektiva krävs att det finns en vuxen som är beredd att 

reagera på barnets signaler (Hwang & Nilsson, 2011). Den sociala utvecklingen hos ett barn 

sker, enligt Bowlby, i fyra grundläggande stadier. I det första stadiet relaterar barnet till 

andra, oavsett person, för att därefter, i andra stadiet, etablera relationer till utvalda personer. 
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Det tredje stadiet innebär ett aktivt kontaktbeteende gentemot de utvalda personerna. 

Slutligen, i det fjärde stadiet, skapar barnet målinriktade relationer vilket innebär att det börjar 

förstå andra människors känslor och avsikter. För att barnet ska ha möjlighet att utveckla ett 

moget socialt beteende krävs att det går igenom vart och ett av dessa stadier i den angivna 

ordningen. Efterhand utvecklas också barnets kognitiva förmåga och det erhåller då en ökad 

förmåga till konstruktiva föreställningar om sig själv och sin omgivning. Bowlby talade om 

begreppet inre arbetsmodeller genom vilka barnet lär sig att tolka händelser samt planera sitt 

eget handlande. Sammantaget innebär det att ett barn med föräldrar som är känslomässigt 

tillgängliga och som tillämpar ett stödjande föräldraskap förhoppningsvis kommer utvecklas 

gynnsamt (Hwang & Nilsson, 2011). 

4.1.1 Anknytningsmönster 

Spädbarn och barn i småbarnsåren visar upp individuella olikheter vad gäller sättet de knyter 

an på, det så kallade anknytningsmönstret. De som har en trygg anknytning till en förälder 

använder denne som ett slags bas från vilken den utforskar världen och återvänder till för att 

söka tröst och närhet. Forskning visar att mellan 60-70% av de svenska barnen har ett tryggt 

anknytningsmönster. För en mindre andel barn sker inte en trygg anknytning till en vuxen. 

Dessa barn använder inte sina föräldrar som en trygg bas och uppvisar vad som kallas för en 

otrygg anknytning. Det finns två varianter av otrygg anknytning vilka benämns som 

undvikande och ambivalent anknytning. Typiskt för den förstnämnda är att barnet inte visar 

något behov av att använda föräldern som en trygg bas. Barn med en undvikande anknytning 

bryr sig inte om föräldern försvinner och söker inte kontakt när föräldern återvänder. Barnen 

med en ambivalent anknytning kan vara såväl avvisande som överdrivet kontaktsökande om 

föräldern återvänder efter att ha varit avviken en stund. De är därmed inte konsekventa i sin 

kontakt med föräldern (Broberg,m.fl., 2006). 

 

Vidare visar anknytningsforskningen att det finns ett samband mellan barnets 

anknytningsmönster och förälderns förmåga att möta barnet med lyhördhet och känsla. 

Föräldrar till otrygga barn visar inte positiva känslor för barnet i samma utsträckning som 

föräldrar till trygga barn. Barnet lär sig i dessa fall att det inte lönar sig att söka närhet och 

tröst hos föräldern eftersom denne ändå inte svarar adekvat på barnets signaler (Hwang & 

Nilsson, 2011).  
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De senaste årens forskning på området har lett till att ytterligare ett anknytningsmönster har 

gått att urskilja hos en grupp barn, nämligen desorganiserad anknytning (Hwang & Nilsson, 

2011). De tidigare uppmärksammade anknytningsmönstren, oavsett trygg eller otrygg, är 

organiserade i sin form på så sätt att barnet lär sig hur de ska organisera sig i relation till 

anknytningspersonen. Det som särskiljer barn med en desorganiserad anknytning från barn 

med annan typ av anknytning är att samspelet mellan barnet och föräldern bygger på rädsla. 

Den primära anknytningspersonen är den som också väcker rädsla hos barnet. Exempel kan 

vara föräldrar med obearbetade upplevelser eller trauman som feltolkar barnets signaler och 

reagerar på signalerna med aggressivitet eller rädsla. Beteendet hos föräldern blir då varken 

förutsägbart eller begripligt för barnet som upplever föräldern som skrämmande. Barnet 

drabbas av oerhörda inre konflikter i och med att den förälder som de söker sig till också 

upplevs som hotfull. Ett desorganiserat anknytningsmönster är en riskfaktor för att barnet ska 

etablera ett utåtagerande beteende och få problem i framtida relationer. Detta då barnen inte 

lyckas skapa inre arbetsmodeller som hjälper dem att förhålla sig till sin omgivning och till 

sig själv (Broberg, m.fl., 2006).  

 

Anknytningens kvalitet har alltså en avgörande betydelse för samspelet mellan barn och 

föräldrar och genomsyrar också barnets sociala beteende gentemot vänner och andra vuxna. 

Studier visar att barn med trygg anknytning är mer lyhörda och fungerar bättre i samspelet 

med omgivningen, de är mer generösa och har en mer utvecklad problemlösningsförmåga än 

de otryggt anknutna barnen. För att öka barnets möjligheter till en trygg anknytning finns 

olika insatser att sätta in där man arbetar med föräldrarnas förmåga att möta barnet. Det finns 

förebyggande insatser såväl som behandlande insatser. De sistnämnda sätts in när barnet 

redan börjat visa någon form av otrygg anknytning (Hwang & Nilsson, 2011).  

4.1.2 Socialtjänstens uppgift 

Ann-Christine Cederborg (2014) menar att de mest utsatta barnen finns i familjer där 

föräldrarna inte förstår sina barns behov och när relationen mellan barn och förälder inte 

fungerar. Grav utsatthet har ofta allvarliga konsekvenser på barnets utveckling och 

möjligheter att fungera i sociala sammanhang. För att ett utsatt barn ska få rätt hjälp från till 

exempel socialtjänsten är det viktigt att utreda hur relationen till de som utsätter dem ser ut. 

Vidare bör socialtjänsten alltid titta på nätverket och eventuellt andra stödjande vuxna kring 

barnet. Cederborg (2014) betonar vikten av att socialsekreterare, i sina barnavårdsutredningar, 

lägger vikt på att utreda anknytningen och relationen mellan barn och förälder. Hon menar 
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också att socialsekreterare måste arbeta hårdare för att få in ett barnperspektiv i 

utredningsarbetet samt öka sina kunskaper om hur utsatta barns utveckling kan skilja sig från 

andra barn. Även om socialsekreterare ska försöka samarbeta med barnets föräldrar är det av 

största vikt att hänsyn tas till hur det kan vara för ett utsatt barn att leva i och hantera en 

bristfällig hemmiljö. 

4.2. Gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme 

För att öka förståelsen för begreppet gräsrotsbyråkrati inleder vi följande avsnitt med en kort 

sammanfattning av byråkratibegreppet utifrån sociologen Max Webers klassiska teori. Vi 

menar att det är nödvändigt då gräsrotsbyråkratin utgör en aspekt av byråkratibegreppet. 

Därpå följer en presentation av socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat. 

4.2.2 Weber och byråkratibegreppet 

Weber talade om byråkratiska organisationer som hierarkier, inom vilken de som arbetar och 

utövar den legala auktoriteten själva är bundna av lagar och regler. Deras befogenheter är inte 

knutna till personen utan till positionen i organisationshierarkin. Han karaktäriserade de 

byråkratiska tjänstemännen som kontraktsanställda och avlönade samt rekryterade utifrån rent 

tekniska kvalifikationer till en specialiserad tjänst, vilken är inordnad i en tjänstehierarki med 

karriärmöjligheter. Tjänstemännen är underkastade organisationens kontroll – och 

disciplinsystem. Weber menade att byråkratiska organisationer är effektiva vad gäller den 

ökade inriktningen mot mål och medel i det moderna samhället. Byråkratiska organisationer 

är lite beroende av den enskilda tjänstemannens tyckande och handlande och skapar istället en 

konformitet bland de anställda. I dagens samhälle genomsyras de flesta offentliga 

organisationer och myndigheter av en byråkratisk hierarkisk uppbyggnad (Johansson, 1997). 

4.2.3 Socialsekreteraren som gräsrotsbyråkrat 

Att vara socialsekreterare innebär en konstant utmaning. Rollen som socialsekreterare innebär 

att ständigt sätta sig in i människors livssituationer och tillsammans med dem försöka finna 

lösningar för hjälpa dem att hitta nya vägar att gå. Socialsekreterarens handlingar är en del av 

en större helhet. Socialarbetare i allmänhet och socialsekreterare i den sociala barnavården i 

synnerhet befinner sig i en organisation, vilken tillsammans med lagar och politiska beslut, 

sätter ramar för uppdraget. Socialsekreteraren står för den professionella kunskapen och 

tillsammans med ramarna skapas där handlingsutrymmet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008).  
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Som socialsekreterare i den sociala barnavården är man representant för en organisation. I 

detta fall individ - och familjeomsorgen (IFO). Organisationen är offentlig och bedrivs i 

kommunal regi. Socialsekreterarrollen innebär en position där man har direktkontakt med den 

människa som behöver stöd. Denna position kan beskrivas som gräsrotsbyråkrat, 

frontlinjebyråkrat eller gatubyråkrat. Samtliga dessa begrepp är översättningar av Michael 

Lipskys (2010), engelska begrepp Street level bureaucrat som han myntade redan på 1970-

talet och sedan vidareutvecklat till en teori om gräsrotsbyråkrati (Svensson, m.fl., 2008; 

Johansson, 1997). Av de svenska översättningarna har vi valt att använda gräsrotsbyråkrat. 

Begreppet syftar till att beskriva just den position som socialarbetare står i när de möter 

människor som representant för en myndighet (Svensson, m.fl., 2010). Människorna som 

kommer i kontakt med socialtjänsten genom ansökan eller anmälan blir klienter. Relationen 

mellan gräsrotsbyråkraten och klienten bestäms till stor del av den organisation inom vilken 

gräsrotsbyråkraten arbetar. Det gör att gräsrotsbyråkraten har ett slags dubbla roller där den å 

ena sidan ska verka stödjande och å andra sidan kontrollerande. Vidare består en stor del av 

gräsrotsbyråkratens arbete i att göra individuella tillämpningar av generella regler och 

riktlinjer (Johansson, 1997). 

4.3. Barnets bästa 

Barnets bästa är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen och den viktigaste 

principen i föräldrabalken. Principen kan betraktas som ett teoretiskt begrepp, knutet till olika 

idéer om rättigheter och skydd. Å ena sidan har principen sitt ursprung i ett 

rättighetsperspektiv och å andra sidan ur tanken på barn som särskilt sårbara och 

skyddsbehövande (Ponnert, 2015).  Det är lagstadgat att i alla åtgärder som rör barn ska 

barnets bästa beaktas (Socialtjänstlagen 2001:453). I barnkonventionen ges en universell 

definition av vilka rättigheter som ska gälla för barn i hela världen. Det slås i 

barnkonventionen fast att barn inte enkom är en angelägenhet för den enskilda familjen utan 

ett ansvar för samhället i stort. Konventionens principer uttrycker det globala samhällets 

barnperspektiv i vår tid (Barnombudsmannen, 2001). Det finns emellertid ingen klar 

definition av vad som är barnets bästa trots att det nästan blivit ett slags honnörsord för att 

motivera olika förslag på sociala insatser, kanske främst placeringar utanför det egna hemmet 

(Petersson, 2003). Dock finns det många olika uppfattningar, åsikter och 

intressemotsättningar kring vad som är bäst för ett barn. Uppfattningen om vad som är barnets 
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bästa ändrar sig också över tid. Vad som är bäst för ett barn är individuellt och således är det 

som är bäst för ett barn inte detsamma som vad som är bäst för ett annat barn. Den bedömning 

som en socialsekreterare bör göra avseende barnets bästa måste därför göras individuellt inför 

varje beslut. Bedömningen ska bygga på beprövad erfarenhet, kunskap och självfallet det 

barnets själv uttrycker. Hänsyn ska tas till barnets utveckling och mognad och såväl 

kortsiktiga som eventuellt långsiktiga effekter ska tas i beaktande. En bedömning av vad som 

är bäst för ett barn ska ske utifrån ett tydligt barnperspektiv och bygga på barnets 

människovärde och integritet såsom det uttrycks i just barnkonventionen. Barn ska alltid 

behandlas som aktiva och kompetenta individer med rätt att göra sin röst hörd i alla beslut 

som rör dem (SOU 2005:43). Vidare ska i princip alla aspekter av barnets situation beaktas 

och den bästa möjliga lösningen för barnet ska eftersträvas i varje enskilt fall (Schiratzki, 

2003). 

 

Även om det är svårt att hitta en definition av vad som innefattas i begreppet barnets bästa är 

det tydligt att det under de senaste årtiondena skett en förändring i hur man talar och skriver 

om barn. De har gått från att vara ett slags objekt, underordnad familjen som helhet, till att 

tillskrivas en subjektroll med egna sociala rättigheter, vilka ofta överordnas föräldrarnas civila 

rättigheter. Vidare används begreppet som argument för att motivera socialtjänstens 

ingripanden i den näst intill heligförklarade familjen (Petersson, 2003).  
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5. Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för undersökningens design och metod, urval, litteraturanskaffning, 

insamling av empiriskt material samt analysprocess och genomförande. Därefter diskuteras 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska 

överväganden. 

5.1. Studiens design  

Syftet med studien är att erhålla en fördjupad förståelse för hur socialsekreterare i den sociala 

barnavården resonerar om anknytningens betydelse, barnets bästa samt handlingsutrymme. Vi 

har därför valt att samla in vårt empiriska material genom semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod då vi menar att det är lämpligast för att besvara studiens syfte. Ett kvalitativt 

hermeneutiskt perspektiv tillämpas då det perspektivet är fruktbart att anlägga i och med att 

det är socialsekreterarnas uppfattningar och erfarenheter vi vill lyfta fram. 

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) talar om hermeneutiken som en tradition som särskilt betonar 

förståelsens och tolkningens betydelse. Hermeneutikern vill förstå och inte bara begripa eller 

förklara. Hermeneutisk tolkning är fruktbar när forskaren har en vilja att förstå människors 

handlingar och/ eller yttranden (Thurén, 2007).  När människors tankar och yttranden är 

föremål för forskarens intresse är en kvalitativ ansats det vanligast förekommande vad gäller 

insamling av empiriskt material. Ett positivistiskt angreppssätt är inte särskilt användbart vid 

studier av människor och den sociala verkligheten i och med att forskaren då har ett intresse 

av att förklara och inte av att tolka eller förstå (Bryman, 2011).  I och med att vi gör en 

tolkning av det empiriska materialet är vår egen förförståelse av stor vikt. Förförståelse 

innebär att vi som forskare tar med vår egen erfarenhet och bakgrund in i 

forskningsprocessen. Förförståelsen påverkar vår tolkning av materialet samt hur vi samlar in 

material från informanterna. Därav bör forskaren redogöra för sin förförståelse, vilket vi gjort 

i studiens inledande kapitel. Förförståelse kan vara såväl medveten som omedveten (Gilje & 

Grimen, 1993). Vidare är det viktigt att poängtera att informanterna och det insamlade 

materialet kan ha påverkats av kontexten i vilken intervjuerna genomfördes (Thurén, 2007). 

 

Vi utgår från ett induktivt perspektiv då tolkningen har vuxit fram utifrån det insamlade 

empiriska materialet (Sohlberg & Sohlberg, 2013). I kvalitativa forskningar används nästan 
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uteslutande ett induktivt synsätt. Betoning ligger på teorigenerering vilket innebär att nya 

teorier och slutsatser skapas utifrån tolkningen av det empiriska materialet (Bryman, 2011; 

Thurén, 2007).  

 

Studien är utformad utifrån vad Bryman (2011) kallar för tvärsnittsdesign.  Tvärsnittsdesign 

är användbar när forskaren är intresserad av variationer, vilka till exempel kan avse 

informanternas resonemang, tankar och reflektioner. Denna variation kan endast skapas om 

man använder mer än en informant (Bryman, 2011). En tvärsnittsdesign är således lämpligast 

för vår undersökning då intresset ligger i att erhålla fördjupad kunskap om socialsekreterarnas 

resonemang. 

 

Avsikten med uppsatsens undersökning är inte att få fram ett resultat som går att generalisera 

utan snarare att göra nedslag i den praktik som de intervjuade socialsekreterarna arbetar inom. 

Genom dessa nedslag identifieras viktiga erfarenheter och uppfattningar hos utvalda 

socialsekreterare. 

5.2 Population och urval  

Urvalsformen är ett målinriktat urval, vilket innebär ett icke-sannolikhetsurval, där gruppen 

socialsekreterare är populationen. När man gör en kvalitativ studie, grundad i intervjuer, 

rekommenderas ofta att använda just ett målinriktat urval. Argument som talar för ett 

målinriktat urval är att informanten sannolikt kan tillföra relevant information utifrån 

forskningsfrågorna. Forskaren väljer ut personer/organisationer/fall med sitt forskningsmål i 

åtanke. Informanterna väljs ut utifrån sin relevans för en förståelse av en social företeelse 

(Bryman, 2011), vilka i vårt fall är socialsekreterarnas arbete med anknytning och barnets 

bästa i fokus.  

 

Intervjuerna genomfördes med sex socialsekreterare från tre kommuner i mellersta Sverige. 

Förfrågan om att delta i studien skickades ut till enhetschef på barn-och ungdomsenheten på 

IFO via mail till totalt sex kommuner i Dalarna, Västmanland samt Gästrikland. Tre av 

kommunerna avböjde deltagande på grund av arbetsbelastning och tidsbrist. De tre kommuner 

som tackade ja är jämbördiga i storlek så när som på fem tusen invånare. Från den största 

kommunen deltog tre informanter. I den mellersta kommunen tackade tre socialsekreterare ja 

till deltagande. Dock skedde ett bortfall då en planerad intervju ställdes in på grund av 
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sjukdom så två intervjuer genomfördes i kommunen. Från den minsta kommunen deltog en 

informant. Svar om deltagande eller ej erhölls inom en vecka efter att inbjudan om att delta 

skickades ut. Tillsammans med inbjudan skickades också informationsbrev innehållande 

information om studien, intervjuns premisser samt de forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet CODEX tillhandahåller. (Diskussion om dessa principer i förhållande till vår 

studie kan ses i avsnitt 5.6). Enhetscheferna lämnade kontaktuppgifter till de socialsekreterare 

som var intresserade av deltagande i intervjun. Vi bokade tider för intervjuerna genom 

mailkontakt och samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser efter att de 

själva fått välja intervjumiljö. Valet av plats grundades i socialsekreterarnas brist på tid.  

 

Utifrån den förståelseinriktade och tolkande ansatsen för studien menar vi att det är tillräckligt 

med sex genomförda intervjuer för att nå teoretisk mättnad. Mättnad handlar om att forskaren 

undersöker något tills man fått veta ”allt”, eller det man anser sig behöva för att besvara 

forskningsfrågan (Grinell & Unrau, 2014). Viktigt att betona är att avsikten med kvalitativ 

metod är att spegla ett fenomen samt lyfta fram individers tankemönster, tolkningar och 

erfarenheter (Bryman, 2011).  

5.3 Datainsamlingsmetod  

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer vid insamlingen av det empiriska materialet. 

Den semistrukturerade intervjuformen kännetecknas bland annat av att intervjun blir ett slags 

flexibel process. Informanten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Om man 

föreställer sig olika intervjumetoder på ett kontinuum så ligger den semistrukturerade 

intervjun någonstans i mitten mellan ostrukturerad och strukturerad. Forskaren förbereder en 

intervjuguide med relativt specifika teman som ska beröras. Denna intervjuguide kan ses som 

ett manus som följs mer eller mindre noggrant (Bryman, 2011). Den struktur som en 

semistrukturerad intervjuform innebär kan underlätta bland annat tematiseringen i 

analysarbetet. Vidare ges möjlighet till att ställa följdfrågor när det anser kunna vara fruktbart, 

vilket vi ser som positivt (Bryman, 2011).  

 

Intervjuguiden för studien innehåller förhållandevis specifika teman, med underfrågor, 

utformade efter syftet. Intervjuguidens teman är anknytningens betydelse, handlingsutrymme 

samt barnets bästa. Intervjuerna har genomförts av oss tillsammans för att minska risken för 

att vi påverkar resultatet genom att ställa frågorna på olika sätt. För att säkerställa att 
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insamlingen av det empiriska materialet skedde så likvärdigt som möjligt ställde en av oss 

frågarna i samtliga intervjuer och den andra ansvarade för inspelning samt anteckningar där 

det ansågs nödvändigt för att fånga upp eventuellt kroppsspråk och annan subtil icke-verbal 

kommunikation. 

 

I kvalitativa forskningsintervjuer är kontexten viktig att reflektera över liksom forskarens 

eventuella påverkan på intervjusituationen. Intervjun kan aldrig ses som ett helt neutralt media 

utan påverkas alltid av omgivande faktorer såsom miljö, förförståelse etc. (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I intervjuerna var det en del informanter som tenderade att vilja referera 

till specifika ärenden. Det skulle kunna tolkas som en effekt av att intervjuerna genomfördes 

på informanternas arbetsplats på arbetstid samt självfallet att det är deras arbete vi frågar om. 

Samtliga informanter var således i sin yrkesroll vilket vi menar kan ha påverkat svaren till 

viss del. Vad gäller vår eventuella påverkan, den så kallade forskareffekten, så är vi medvetna 

om att vi som forskare kan ha påverkat informanternas svar på frågorna. För att minimera vår 

påverkan på informanterna försökte vi vara lyhörda, lämna utrymme för tystnad och reflektion 

och vara neutrala i frågeställandet, alltså inte lägga in undertoner som kan missuppfattas. Vi 

försökte i möjligaste mån undvika att ”nicka” och ”humma” för att informanten inte skulle tro 

att vi värderade svaren. Vidare är det viktigt att poängtera att den slags kunskap vi söker kan 

säga produceras i intervjurelationen, som ett slags produkt av interaktionen i 

intervjukontexten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

I det initiala skedet av intervjun presenterades studien och de forskningsetiska principerna. 

Intervjuernas längd varierade mellan 30-60 minuter.  

5.4 Databearbetning och analys  

Efter genomförda intervjuer transkriberades det inspelade materialet ordagrant. Att 

transkribera kan beskrivas som en process där det muntliga intervjusamtalet omvandlas till 

skrift som utgör underlag för analys. I transkriberingsprocessen går en del av det mänskliga 

och den sociala interaktionen förlorad, men vi menar att det inte är ett direkt problem i vår 

studie i och med att vi båda deltog i intervjuerna. Det transkriberade, utskrivna materialet kan 

ses som den empiriska kärnan i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann 

(2014) säger att det är av vikt att det empiriska materialet inte blir för omfattande då 

transkriberingen tar mycket tid och utrymme i anspråk. Det är viktigt att materialet innehåller 
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mening och inte blir för snårigt i och med den begränsade tid som står till förfogande. Bryman 

(2011) säger att en timmes intervju tar ungefär fem timmar i anspråk för transkribering vilket 

stämmer överens med tidsåtgången för våra utskrifter. Intervjuerna genererade ungefär 70 

sidor text vilket gav en tillfredsställande mängd data att bearbeta och analysera utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar. Risken med ett mer omfattande material är att det 

kan bli svårhanterligt och begränsar möjligheterna att utläsa variationer och specifika teman 

(Bryman 2011).  

 

Analysarbetet påbörjades redan under intervjustadiet. Bryman (2011) menar att det finns flera 

skäl till att analysarbetet får vara en pågående aktivitet på så sätt att forskaren blir mer 

medveten om olika teman som uppstår under intervjuerna och som kan beröras i återstående 

intervjuer. Eventuella följdfrågor kan då också formuleras utifrån framträdda mönster och 

teman. Analysen fortsatte sedan genom noggrann genomläsning av de utskrivna intervjuerna. 

Vi läste dem först på varsitt håll och markerade de mönster vi såg som mest framträdande. 

Därefter jämfördes utskrifterna för att se om vi tolkat samma mönster som betydelsefulla. Det 

visade sig stämma relativt väl överens vilket visar att vår förståelse av materialet är 

densamma. De utvalda mönstren från utskrifterna formade sedan fyra teman utifrån 

forskningsfrågan. Dessa teman utgör stommen i studiens resultat och analyskapitel. Det ovan 

beskrivna tillvägagagångssättet kan liknas vid det som Bryman (2011) benämner tematisk 

analys där mönster och teman lyfts fram för att fånga essensen i materialet. Tematisk analys 

är fruktbar när forskarens intresse ligger i att nå en djupare förståelse av informanternas 

tankar, åsikter och erfarenheter. Vidare är analysformen användbar i och med att studien 

endast är tänkt att generaliseras till intervjupersonerna och inte till en hel population (Grinell 

& Unrau, 2014). Slutligen vill vi betona att vi är medvetna om att vi som forskare påverkar 

resultatet genom att det är vi som genomfört alla delar i analysen och valt ut teman och 

mönster. De val vi gör påverkas ju av såväl vår kunskapssyn som förförståelse. 

5.5 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Inom den kvalitativa forskningen har det till viss del funnits ett motstånd mot frågor av 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet utifrån att begreppen används i kvantitativ 

forskning. Kvalitativa forskare har valt andra termer för att diskutera sanningshalten i sina 

resultat. De har introducerat begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet och äkthet vilka på olika 

sätt ska motsvara de traditionella begreppen i den positivistiska forskningsriktningen. Vi har, 
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trots studiens kvalitativa ansats, valt att använda reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i 

detta avsnitt (Bryman, 2011).   

 

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning skulle bli detsamma om 

undersökningen reproducerades med samma metod vid andra tidpunkter och av andra 

forskare. Det handlar alltså om undersökningens tillförlitlighet och pålitlighet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Exempel kan vara; Skulle informanternas svar skilja sig åt om det var en 

annan intervjuare som ställde frågorna?  

 

Det som talar för en lägre reliabilitet i vår studie är att hela upplägget och analysprocessen 

påverkas av vår kunskapssyn och förförståelse. Den sociala situationen som intervjuerna 

utfördes i kan heller inte återskapas i sin exakta form (Bryman, 2011). Därmed minskar 

möjligheten för en annan forskare att komma fram till samma resultat. Dock finns det faktorer 

som talar för en högre reliabilitet. En av dessa är valet av metod där enskilda 

semistrukturerade intervjuer, enligt oss, är det bästa sättet när forskaren söker erhålla 

individens tankar och erfarenheter. En ytterligare faktor är att samtliga intervjuer 

genomfördes med samma intervjuare (Grinell & Unrau, 2014). 

 

Validitet rör frågan om huruvida indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet (Bryman, 2011). Validering ska inte ses som ett enskilt 

moment utan bör genomsyra hela forskningsprocessen. Validering är ett slags 

kvalitetskontroll som ska göras på alla delar i studien för att hela tiden kontrollera att 

forskaren gjort det den avser göra (Kvale & Brinkmann, 2014). För att kunna mäta det man 

avser sig mäta använder forskaren olika mätinstrument vilken i vårt fall är den kvalitativa 

intervjun. En förutsättning för att en studie ska ha validitet är att forskningsfrågan kan 

besvaras. I denna studie menar vi att detta gjorts. Vi har, utifrån vårt insamlade empiriska 

material valt ut och presenterat fylliga och rika citat. Därefter har vi tolkat dessa citat med 

stöd av tidigare forskning och relevant teoretisk tolkningsram. Viktigt att betona är att, det i 

kvalitativ forskning är svårt att kontrollera validiteten i och med att forskaren sällan använder 

sig av mätbara metoder på samma sätt som kvantitativa forskare (Bryman, 2011). 

 

Om resultaten av en studie bedöms vara rimligt tillförlitliga och giltiga återstår frågan 

huruvida resultatet kan överföras till andra undersökningspersoner, kontexter eller situationer 
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som inte är direkt berörda eller involverade i den ursprungliga undersökningen, vilket 

benämns som extern validitet eller generaliserbarhet (Bryman, 2011; Grinell & Unrau, 2014; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Kritik mot kvalitativa forskningsresultat är bland annat att de är 

svåra att generalisera utanför den situation i vilken de producerades. Kvalitativa studier 

baseras ofta på ett fåtal observationer eller intervjuer vilket kritikerna menar är otillräckligt 

för att resultatet ska vara generaliserbart (Bryman, 2011). Kritiken stämmer enligt Bryman 

(2011) på så sätt att resultaten inte är generaliserbara till en population. Resultaten ska istället 

generaliseras till teori. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som forskaren drar utifrån 

sitt empiriska material som är avgörande vid en bedömning om generaliserbarhet. För att 

försäkra oss om att vi inte missuppfattade våra informanter använde vi oss av 

respondentvalidering (Bryman, 2011) under intervjuerna. Efter varje tema i intervjuguiden 

återgav vi en sammanfattning av informanternas svar för att säkerställa att det fanns en 

överensstämmelse mellan deras svar och vår uppfattning av svaren. 

 

I denna studie utgår vi från ett konstruktivistiskt synsätt där vi ser på kunskap som kontextuell 

och föränderlig. I och med detta synsätt samt vår kvalitativa ansats, gör vi inga anspråk på att 

generalisera vårt resultat till hela populationen socialsekreterare. Vi har istället försökt få 

kvalitet i vår analys och slutdiskussion där vi tolkat empirin i förhållande till forskning och 

teori.  

5.6 Etisk diskussion 

I det initiala skedet av denna studie reflekterade vi kring de etiska överväganden som krävs 

för att genomföra en studie av denna typ.  

 

Vårt informationsbrev formulerades utifrån högskolan Dalarnas mall och skickades sedan ut 

tillsammans med förfrågan om att delta i studien. Samtliga informanter fick även läsa 

informationsbrevet vid intervjutillfället för att säkerställa att de förstått premisserna för 

studien samt studiens syfte. De fick information om att deltagandet var helt frivilligt samt att 

de när som helst fick avbryta intervjun utan att behöva motivera det. Viktigt att betona är att 

forskning endast får godkännas om den kan utföras med respekt för mänskliga rättigheter 

(Codex.vr.se). Vi menar att denna studie inte går emot detta, även om det är en studie som 

involverar människor.  
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Vetenskapsrådet (2011) tillhandahåller de forskningsetiska principer som 

samhällsvetenskapliga forskare ska förhålla sig till. Dessa principer avser informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Deltagarna i vår studie fick 

information om studien såväl innan intervjuerna som vid intervjutillfället. Deltagandet var, 

som nämnts ovan, helt frivilligt och deltagarna samtyckte muntligt till att vara med. Deras 

konfidentialitet säkerställdes genom att samtliga deltagare är avidentifierade och benämns 

som ”ip 1”, ip 2 ” etc. istället för med deras riktiga namn. Ordningen på intervjuerna är inte 

sammankopplade med informantens nummer i resultat och analys. Vidare är kommunerna 

från vilka deltagarna kommer inte nämnda vid namn och deltagarnas ålder är heller ej 

utskriven. Det inspelade materialet från intervjuerna raderades omedelbart efter 

transkriberingen, vilket vi informerade om. Deltagarna fick också information om studiens 

syfte och ett erbjudande om att ta del av studien i sin helhet efter att den färdigställts. 
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6. Resultat och analys 

Med hjälp av den teoretiska tolkningsramen samt tidigare forskning analyseras i detta kapitel 

empirin för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Resultat och analys är 

strukturerade i de teman vi ser som mest framträdande. Dessa teman är anknytningens 

betydelse, anknytning i teori och praktik, barnets bästa samt det professionella 

handlingsutrymmet. De genomförda intervjuerna genererade en gedigen mängd material med 

ett rikt och spännande innehåll. Vi har emellertid inte haft möjlighet att fördjupa oss i allt 

material utifrån tidsaspekten samt ett begränsat utrymme. Analysen inleds med att lyfta fram 

hur intervjupersonerna generellt uppfattar vad anknytning är och vilka problem som det kan 

innebära att tillämpa teorin i praktiken. Därefter analyseras intervjupersonernas förståelse av 

barnets bästa följt av vilka faktorer som tycks skapa socialsekreterares handlingsutrymme.  

6.1 Presentation av informanterna 

Informanterna är alla kvinnor mellan 25 och 50 år. Samtliga informanter handlägger ärenden 

inom kommunens sociala barnavård som är förlagd till Individ- och familjeomsorgen (IFO). 

Informanterna representerar tre kommuner i Dalarna, Västmanland samt Gästrikland och 

erfarenheten av arbetet varierar mellan två och arton år. Informanterna har mellan nio och 

sjutton ärenden som de står som huvudansvarig handläggare i. Två av informanterna upplever 

att de har för stor mängd ärenden. De som har färre ärenden har nyligen avlutat flera av sina 

ärenden eller har ärenden som tog väldigt mycket tid i anspråk. Vi kommer i resultat och 

analys att benämna informanterna med ”ip 1”, ”ip 2” etc.  

6.2  ”Allt handlar om anknytning” 

I intervjuns inledande del fick informanterna svara på frågan vad anknytningsteori betyder för 

dem i deras arbete. Samtliga informanter uttryckte att anknytningsteorin har stor betydelse i 

arbetet som socialsekreterare i den sociala barnavården. För en del var teorin relativt ny att 

förhålla sig till i sitt arbete. Särskilt verkar detta gälla för informanter som har jobbat en 

längre tid. Ip 2 och ip 3, vilka har längst erfarenhet inom socialtjänsten (16 år respektive 18 

år) upplevde båda två att anknytningsteorin är något nytt och positivt inom den sociala 

barnavården.  

Det här med anknytning är något nytt… Det här pratade vi inte speciellt mycket om då. Varför 

gjorde man inte det? Det är en fantastisk utveckling vi fått [...] (Ip 3). 
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När ip 3 pratade om en fantastisk utveckling tolkar vi det som att hon menade att 

anknytningsteorins ökade inflytande i socialtjänstens arbete är något positivt såväl för de 

professionella som för klienterna. Vidare reflekterade ip 3 kring både sitt yrkesliv inom 

socialtjänsten och sitt arbetssätt. I citaten ovan och nedan resonerade ip 3 kring anknytningens 

betydelse i arbetet med utsatta barn. 

Man pratar aldrig om det i form av teorier… Det behöver vi medvetandegöra tänker jag. Vi är 

ju en bank av kunskap... Både i ord och handling. Jag förstår att mycket av det jag gjort i mitt 

tidigare yrkesliv varit dömt att misslyckas, när man inte alls fokuserade på det här med 

anknytning och betydelsen av det […] (Ip 3). 

Tydligt blir att anknytningsteorin är viktig och betydelsefull för tankeramar och arbete inom 

social barnavård. Det resonemang som de mest erfarna informanterna ger uttryck för tolkar vi 

som att det har skett en väsentlig förändring vad gäller kunskap om betydelsen av anknytning 

över tid. Med det menar vi att det förefaller blivit mer och mer viktigt att förhålla sig till 

anknytningsteorin i socialsekreterarens praktik med barn som far illa.  

 

Övriga informanter med kortare erfarenhet inom socialtjänsten (mellan 2 och 7 år) betonade 

vikten av att ha anknytningsteorin med sig i sitt arbete men talar inte om teorin som något 

nytt. Ip 6 sade att ”Anknytning är väldigt centralt […] det är liksom relationen till andra 

människor…” Informanternas resonemang om anknytningens betydelse stämmer väl in på det 

Allmänna barnhuset (2004:2) presenterar i sin forskningsrapport där de lyfter fram 

anknytningsteorin som den mest relevanta teorin inom social barnavård. Enligt rapporten är 

anknytningsteorin ett stöd för socialtjänsten eftersom den gör det möjligt att få en helhetsbild 

av det aktuella ärendet. 

 

En ytterligare intervjufråga som informanterna resonerade utifrån är vilken betydelse de tror 

att anknytningen har för placerade barns utveckling. Samtliga informanter betonade vikten av 

en trygg anknytning för en gynnsam utveckling.  

Ja, anknytning är otroligt viktigt, och det är ju något som man ser saknas… Alltså att det är en 

bristande anknytning i många av de familjer jag träffar. Föräldrar har många gånger egna 

problem som gör det svårt att knyta an… Extra tydligt tycker jag att det blir de gånger vi 

placerar barnen på grund av omsorgssvikt, att det är sämre anknytning än vad man trodde från 

början (Ip 4). 

De tog också upp de risker som finns med en otrygg eller i värsta fall desorganiserad 

anknytning mellan barnet och föräldern. Ett desorganiserat anknytningsmönster är en 
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riskfaktor för att barnet ska etablera ett utåtagerande beteende och få problem i framtida 

relationer. Detta då barnen på grund av sin anknytningsstörning inte lyckas skapa inre 

arbetsmodeller som hjälper dem att förhålla sig till sin omgivning och till sig själv på ett 

konstruktivt sätt (Hwang & Nilsson, 2011).  

Barn som har svårigheter i sin anknytning har svårigheter och kommer att ha svårigheter hela 

livet om den inte repareras. Det är ju vår plattform för att bygga relationer. För att bygga 

relationer till vår partner och våra framtida barn (Ip 5). 

Jätteviktigt, en trygg anknytning är jätteviktig. Det har man ju visat med forskning… Att en 

trygg anknytning är en stor skyddsfaktor för resten av livet. Man kan ju så klart råka ut för 

kriser och så, men har man en trygg anknytning så är man betydligt mer skyddad, och tvärt 

om… har man en otrygg anknytning är man mera utsatt… och har man en desorganiserad 

anknytning, den värsta sorten, då är det en ganska stor procent som får psykiska och sociala 

problem längre fram. Det har forskningen visat (Ip 2). 

Informanternas resonemang utifrån frågan om anknytningens betydelse för placerade barns 

utveckling stämmer väl överens med Bowlbys tankar om att anknytningens mönster och 

kvalitet är av stor betydelse för människans fortsatta utveckling. Anknytningsteorin rymmer 

flera argument om att separationer och omsorgssvikt tidigt i livet innebär en risk för barnets 

fortsatta utveckling (Lindén, 2002). Små barn har behov av att få knyta an till en vuxen 

person under den tidiga barndomen och de kan heller inte låta bli att knyta an (Hwang & 

Nilsson, 2011). Det verkar med andra ord som att de intervjuade socialsekreterarna är överens 

om att risken med en otrygg eller desorganiserad anknytning reducerar barnets förutsättningar 

till samspel och goda relationer till sin omgivning. 

6.3 Anknytning i teori och praktik  

Vid transkriberingen av det empiriska materialet och i analysarbetet blev det tydligt att 

informanterna hade relativt stora kunskaper om anknytningsteori. Vi tolkar det som att 

flertalet informanter erhållit viss kunskap i sin grundutbildning men sedan haft möjlighet att 

förkovra sig inom ramen för sitt arbete. Dock upplevde informanterna svårigheter med att 

tillämpa teorin i det praktiska arbetet. Dessa svårigheter uttrycktes ur flera aspekter, bland 

annat lyfte ip 5 fram svårigheten med att utläsa specifika och eventuellt ogynnsamma 

anknytningsmönster hos barn som är föremål för placering i familjehem. 

Jag tycker att anknytningsteorin är svår. Det är jätteviktigt men det är så svårt. Det är svårt på 

det viset att det är väldigt svårt att utläsa till exempel en ambivalent anknytningsstil i ett 

utredningssammanhang. Det är ju nästintill omöjligt.[…] Det är trist att vi inte har bättre 

metoder eller är bättre på det då det är så viktigt och vi ser ju att det får väldigt långtgående 

konsekvenser… Även fast vi är välutbildade på området och kan mycket om anknytning och de 
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olika uttrycken, men vi pratar mycket i vår arbetsgrupp om hur svårt det är i verkligheten… Att 

kunna utläsa vad är en bra anknytning. Vi har ju tecknen, hur barnen reagerar när mamma går 

och så vidare, men det är ju inte allt… Anknytningsbegreppet är så viktigt i våra utredningar 

och det är lite farligt, för vi är inte tillräckligt bra på det… (ip 5) 

Det som blir tydligt i citatet ovan är en ambivalent inställning till anknytningsteorin, å ena 

sidan är teorin viktig och användningsbar, å andra sidan är den svår att tillämpa i det konkreta 

arbetet. Vår tolkning av det ip 5 uttrycker är att anknytningsteorin, när den tillämpas korrekt, 

är ett användbart redskap för att utreda utsatta barns situation. Dock är teorin ett ideal som på 

många sätt är svårt att nå i verkligheten. Informantens resonemang liknar det Stiftelsen 

allmänna barnhuset (2004:2) diskuterar i sin forskningsrapport där anknytningsteorin lyfts 

fram som den viktigaste teorin inom social barnavård utifrån dess bredd och fokus på barnet. 

Tydligt blir också hur svårt ip 5 upplevde det vara att utgå från anknytningsteorin i praktiken. 

Hon talade om att det nästan blir farligt att använda anknytningsbegreppet i utredningsarbetet 

i och med brister i kunskapen, vilket också stämmer väl överens med vad forskningen visar. 

Här belyses något, som vi upplever vara intressant, det vill säga just en ambivalens mellan en 

teori som man tycker är viktig och ”bra” men som också upplevs vara jättesvår att konkret 

använda. Det är uppenbart att det skapar frustration och upplevs vara ett dilemma hos våra 

informanter. Frustration verkar vara en känsla som uppkommer när informanterna upplever 

att de står utan kontroll, när de saknar utrymme att arbeta för, vad de menar är barnets bästa, 

när de arbetar i ärenden som liknar det som ip 5 benämner gråzonsärenden. Detta återkommer 

vi till längre fram i kapitlet. 

 

Flera informanter talade om just dilemmat och frustrationen med att identifiera olika 

anknytningsmönster. Ip 4 säger bland annat ”[…]och sen visar det sig vid placering, att det vi 

trodde var bra, visar sig att det inte var en särskilt bra anknytning”. Det hon menar är att hon 

vid flera tillfällen ansett att barnet har en god anknytning till en förälder men att det senare, i 

det initiala skedet av en familjehemsplacering visat sig att så inte var fallet. 

 

Ip 5 berättade om ett ärende där barnet inte alls hade den ”fina anknytning” till sin biologiska 

moder som informanten först trodde. Modern, som var missbrukare, brast i föräldraförmågan 

och barnet omhändertogs och placerades i familjehem. Ip 5 trodde att det skulle bli en oerhört 

slitsam separation för barnet, men när barnet kom till familjehemmet reagerade det inte alls 

som förväntat. Ip 5 berättar att hon i det ärendet ”helt missbedömde anknytningen och det 

kändes inte alls bra… jag var så säker i min bedömning men hade fel…”. Barnet hade inte 
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den anknytning som informanten först bedömt och ip 5 erkände sin felbedömning. I intervjun 

säger hon följande med viss, vad vi tolkar, frustration. 

Som det här barnet… Hon visade alla de här tecknen. Hon grät när mamma gick och så vidare, 

men efter två veckor i familjehemmet så reagerar hon inte på mamma alls. Hon gråter inget när 

mamma går nu, efter bara två veckor… Det är inte mycket till anknytning då (ip 5). 

Det aktuella barnet visar enligt ip 5 ett beteende som antyder ett tryggt anknytningsmönster 

vilket efter placering visade sig vara fel. En tolkning vi gör utifrån detta är att hänsyn måste 

tas till flera delar än enbart barnets reaktioner i förhållande till modern. Hur är barnet som 

person? Vilken ålder har barnet? I vilket utvecklingsstadie befinner sig barnet, i förhållande 

till ålder och mognad?  Det kan därför vara fruktbart att här anlägga ett mer teoretiskt 

perspektiv för att belysa problematiken och komplexiteten på ytterligare en nivå.  

 

Informantens upplevelse av att besitta bristfälliga kunskaper i arbetet med och bedömningen 

av anknytning hos små barn förstärker den forskning som Lesch, m. fl. (2013) presenterar där 

det framkommer att socialsekreterare upplever sig ha för lite utbildning i anknytningsteori och 

önskar möjligheter att utöka dessa bristfälliga kunskaper. Anknytningsteorin måste beredas en 

mer central roll i den sociala barnavården för att det ska bli legitimt att lägga resurser på 

kompetensutveckling på området (Stiftelsen allmänna barnhuset, 2004:2). Det verkar med 

andra ord som att de intervjuade socialsekreterarna är av uppfattningen att anknytningsteorin 

är något som bör läggas större vikt vid för att säkerställa en högre kunskapsnivå. Vidare 

verkar de känna en oro över att eventuella felbedömningar av anknytningens kvalitet mellan 

barn och förälder kan ge negativa konsekvenser hos det berörda barnet. Metoder och verktyg 

för att bedöma anknytningsmönster förefaller vara något som saknas av socialsekreterare 

inom den sociala barnavården. 

6.4 Barnets bästa 

I detta tema går vi in på socialsekreterarnas resonemang om begreppet barnets bästa samt hur 

det genomsyrar deras arbete. Socialsekreterarna fick svara på frågan om vilken innebörd de 

lade i begreppet barnets bästa. Det blev tydligt att det var svårt att formulera en enhetlig 

innebörd av begreppet trots att det har så stor betydelse i socialsekreterarnas arbete. 

Genomgående uppfattade vi det som att informanterna gav uttryck för begreppet som stort 

och luddigt och med många aspekter och dimensioner. Flertalet hänvisade till BBIC (barns 

behov i centrum) som exempel på ett stödinstrument i arbetet för barnets bästa. Med följande 
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två citat uttryckte informanterna att de ser BBIC som ett viktigt och användbart instrument för 

att just tillämpa principen om barnets bästa i praktiken. 

Svårt att svara på. Det är ju så individuellt för varje barn och kan vara på så många olika plan. 

Vi pratar ju alltid om vad som är bäst för barnet… I allt från stort till litet. Man väger ju för och 

nackdelar hela tiden […] Ja, alla områden inom BBIC-triangeln. Barns behov. Att barnet ska få 

så bra möjligheter som möjligt helt enkelt (ip 6). 

Jag tänker att BBIC är ett bra instrument att utgå ifrån. Det täcker upp de olika områdena. Barn 

behöver utbildning, omsorg, kärlek och föräldrar som förstår dem och kan se dem utifrån deras 

behov (ip 1). 

En del av de intervjuer med socialsekreterarna som vi har gjort visar att barnets bästa ses både 

som något individuellt och kontextuellt vilket överensstämmer med Mattssons (2006) resultat. 

Mattsson (2006) menar vidare att tanken med socialtjänstlagen som en ramlag är god då det 

ger ett utrymme att bedöma vad som är barnets bästa utifrån dess unika behov. Vad som är ett 

barns bästa behöver inte vara bäst för ett annat barn utan begreppet barnets bästa är 

kontextbundet. Det familjehemsplacerade barnets bästa är beroende av dess sammanhang och 

möjligheten till flexibilitet i socialtjänsten (Mattsson, 2006). Vi tolkar det som att 

informanterna sätter stor tillit till BBIC när de resonerar kring barnets bästa. Det verkar som 

att de ser behovsområdena som täcks in i BBIC som en grund för att säkerställa barnets bästa.  

 

Begreppet barnets bästa är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen och det är 

lagstadgad att i alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa beaktas. Detta till trots verkar det, 

precis som Petersson (2003) säger, saknas en tydlig definition av begreppet. Detta är 

intressant med tanke på att begreppet används för att motivera insatser och kanske särskilt 

placeringar utanför det egna hemmet. 

 

Ip 3 gav följande svar på frågan om vad barnets bäst är för något: 

Spännande fråga… Vi slänger oss med det utan att veta vad vi menar. Barns bästa för mig 

handlar om trygghet och säkerhet (ip 3). 

I intervjun med ip 2 gav hon uttryck för att barnets bästa var ett relativt begrepp: 

Ja du… Ett stort begrepp som betyder så olika. Luddigt begrepp som man ändå behöver 

förhålla sig till. Något som först och främst ska gynna barnet […] (ip 2). 
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I intervjuerna ställde vi en fråga om när informanterna tyckte att det var särskilt problematiskt 

att tillämpa principen om barnets bästa. Det visade sig att det framförallt är situationer som på 

olika sätt kräver tvång som är särskilt komplicerade.  

Ja, när vi behöver göra ett omedelbart omhändertagande. Det är ju så klart barnets bästa att 

flytta men det är svårt att göra det bra. Vi kanske inte ens känner barnet och så ska vi göra en 

matchning mot ett familjehem. Barnets bästa är ju jättesvårt då… Vi kan ju alltid göra en 

bedömning men en bedömning är ju aldrig en sanning (ip 4). 

Citatet speglar det resonemang som flera av informanterna framförde och vår tolkning är att 

placeringsbeslut i många fall framkallar starka känslor och ångest hos socialsekreterarna. 

Dock säger såväl teori som forskning på området att en bedömning av barnets bästa ska utgå 

från ett barnperspektiv, ett helhetsperspektiv och också ta långsiktiga effekter i beaktande. 

Vår mening är att om socialsekreteraren bygger sina bedömningar och beslut på beprövad 

erfarenhet och kunskap så blir det förhoppningsvis bäst för barnet även om det inte är den 

omedelbara känslan efter interventionen. 

 

Utifrån intervjuerna framkom det att informanterna uppfattade en konflikt mellan 

rättsprincipen och barnets bästa. Denna konflikt visar sig särskilt i så kallade gråzonsärenden. 

Med gråzonsärenden avses de ärenden där socialsekreterarens bedömning är att barnet far illa, 

men inte i tillräcklig utsträckning för att tvång ska kunna tillämpas. Vid dessa gråzonsärenden 

men också vid omedelbara omhändertaganden måste man som socialsekreterare hela tiden 

förhålla sig till hur domstolen kan komma att döma om man bestämmer sig för att ansöka om 

ett LVU. Detta då det är Förvaltningsrätten som fastställer alla former av tvångsvård och 

således har ”sista ordet”. I intervjuerna framkom att detta är något som informanterna 

upplever som problematiskt i flera avseenden och flera informanter uttryckte att de tycker att 

domstolarna borde tillvarata det utsatta barnets perspektiv på ett bättre sätt. 

När LVU-kriterierna inte räcker till… Barnets bästa borde vara att inte vara kvar i något som är 

icke-fungerande men det finns inte tillräckliga skäl för att lyfta bort barnet. Rätten tycker att 

barnets bästa är att vara kvar och jag inte riktigt köper det, då jag tycker att barnets bästa borde 

vara att bo tryggt. Rättsprincipen och principen om barnets bästa hänger inte riktigt ihop (ip 3). 

I detta citat hittar vi kärnan i det som verkar leda till en hel del frustration i informanternas 

arbete. Det verkar som att när olika värderingssystem inte alltid hänger ihop, som kanske till 

och med är i konflikt med varandra eller krockar, så upplever informanterna att det är ett 

”vuxenperspektiv” som premieras på bekostnad av barnets bästa. Flera av informanterna 

menar att domstolarna inte har ett barnperspektiv och saknar kunskap om anknytningens 
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betydelse.  Istället blir LVU-målet ”nästan som ett brottmål” vilket informanterna tycker är fel 

då barnets bästa borde vara överordnat de vuxnas eventuella behov. 

6.5 Det professionella handlingsutrymmet 

Studiens syfte är bland annat att ta reda på vilka möjligheter socialsekreterare upplever sig ha 

att arbeta med frågor om anknytning och med barnets bästa i fokus. Detta specifikt i ärenden 

med familjehemsplacerade barn, eller barn som eventuellt kommer bli föremål för placering. 

I detta sista tema söker vi ytterligare fördjupa analysen om socialsekreterarnas möjligheter att 

arbeta med anknytning och barnets bästa i fokus. Avsnittet struktureras i tre underteman för 

att förtydliga viktiga resultat. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) säger att 

socialsekreterare befinner sig i en organisation, vilken tillsammans med lagar och regler samt 

politiska beslut sätter ramar för deras uppdrag. De menar att socialsekreteraren står för den 

professionella kunskapen och tillsammans med ramarna skapas där det professionella 

handlingsutrymmet. Med begreppet handlingsutrymme avses här således det professionella 

handlingsutrymmet hos våra informanter.  

6.5.1 Upplevt handlingsutrymme 

Redan vid genomförandet av intervjuerna kunde vi skönja ett mönster som antydde att 

socialsekreterarna upplevde sig ha ett relativt stort handlingsutrymme i arbetet med placerade 

barn. Under intervjuerna visade det sig att informanterna resonerade om handlingsutrymmet 

på olika nivåer. Några verkade göra det till en individfråga; ”dom tror på mig” ”dom litar på 

mig”. Andra informanter verkade se handlingsutrymmet mer kontextuellt där vikt lades vid; 

”hög kunskapsnivå” ”bra samarbete”. Handlingsutrymmet upplevdes också påverkas av 

organisationens förutsättningar. 

 

Ip 2 reflekterade kring handlingsutrymmet och tog upp en del faktorer som hon menar har 

betydelse för handlingsutrymmet. Hon fick frågan om vilka tankar hon hade kring begreppet 

handlingsutrymme och det handlingsutrymme hon har i sin yrkesroll. 

Det beror på. Dels handlar det om arbetsbelastningen, om hur mycket arbete man har. Rent 

konkret. Om man har för mycket så går det inte alls. Sen handlar det också om vad man har för 

chefer och för organisation. Man är ju som socialsekreterare lite i händerna på det också. 

Beslutsfattande och så… Man fattar ju inte alla beslut själv (ip 2). 

Vidare sade ip 6 följande när hon fick samma fråga; ”Jag uppfattar mig ha ganska stort 

handlingsutrymme i egenskap av ganska erfaren socialsekreterare”. Ett till uttalande som vi 
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menar förstärker vår tolkning av att handlingsutrymmet påverkas av organisationen kom från 

ip 3 som citeras nedan. 

Jag har fördelen av att jobba i en kommun med en bra organisation och en bra ledning […] 

Dom tror på mig och litar på mig och jag har ett stort mandat att bestämma själv (ip 3). 

Det informanterna uttryckte menar vi stämmer väl överens med den forskning som 

Meeuwisse, Scaramuzzino och Swärd (2011) presenterar där resultatet visar att socialarbetare 

i Norden upplever en god sammanhållning och en stabil arbetsgrupp som bärande faktorer för 

om handlingsutrymmet upplevs som stort eller ej. Vidare kan informanternas resonemang 

kopplas till Michael Lipskys (2010) teori om socialarbetaren som en gräsrotsbyråkrat. Som 

socialsekreterare är man alltid en del av och en representant för en organisation. Vår tolkning 

av det svar ip 2 gav, är att hon upplever det som Meeuwisse, m.fl. (2011) beskriver där 

tidspress och organisatoriska förhållanden kan leda till orimliga krav och om det inte fungerar 

så innebär det en risk som försvårar möjligheterna att utföra ett bra arbete och nyttja sin 

kompetens fullt ut. Enligt vår tolkning så påverkas alltså handlingsutrymmets storlek negativt 

om arbetsbelastningen är för hög, resurser saknas och trygghet samt stabilitet saknas i 

arbetsgruppen.  

6.5.2 Faktorer som påverkar handlingsutrymmet 

Informanternas resonemang om handlingsutrymmet ger vid handen att kunskapsnivån hos 

kollegorna inverkar på hur stort handlingsutrymmet upplevs vara. Ett exempel är: 

Vilka som jobbar. Erfarenhet, kunskaper… Det påverkar mycket. Hög kunskapsnivå i 

personalgruppen gör att man kan utföra mycket (ip 4). 

Vi tycker att detta visar på hur allvarligt det faktiskt är om arbetsgruppen som jobbar med 

utsatta barn inte är stabil. Med stabilitet, menar vi i detta avseende, att arbetsgruppen inte 

präglas av för stor personalomsättning samt att det råder ett positivt klimat och en hög 

kunskapsnivå. Det är värt att problematiseras ur flera aspekter och är något som nu 

uppmärksammas på samhällsnivå, bland annat i media, fackföreningar och branschmagasin. 

 

Majoriteten av informanterna tog upp samarbete som något centralt, som också påverkar 

graden av handlingsutrymmet. Om man lyckas bygga en god samarbetsallians med barnets 

föräldrar, nätverk och andra eventuellt involverade (såsom BUP och habiliteringen) så ökar 

man förutsättningarna för ett stort handlingsutrymme. 
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Man jobbar ju för att hitta samarbetsallianser.. Det är ju där man lägger krutet (ip 5). 

Ip 5 sade vidare: 

Man ska ju sträva efter att jobba med samarbete. Samarbete och frivillighet… Men när det inte 

fungerar så blir det tvång (ip 5). 

Samarbetet med föräldrarna värderades högt hos majoriteten av informanterna då det 

förenklade möjligheterna till ett konstruktivt arbete utifrån ett barnperspektiv. Flera 

informanter upplevde det som oerhört problematiskt om samarbetet inte går att få till då det 

leder till att mycket tid läggs på ”fel saker”. Även detta kan, enligt oss, tolkas utifrån Lipskys 

(2010) teori om gräsrotbyråkrati då socialsekreterare har dubbla roller. De ska å ena sidan 

verka stödjande och å andra sidan kontrollerande, vilket säkerligen är en funktion som ibland 

kan vara svår att motivera, särskilt om föräldrarna har egna svårigheter. 

6.5.3. ”Svart eller vitt är enkelt, grått är svårare” 

Nästan alla informantera upplevde frustration och ett minskat handlingsutrymme i samband 

med bristande samarbete. Frånvaro av samtycke från föräldrar samt när 

tvångsomhändertagande inte kunde realiseras verkar också skapa frustration. Ip 5 tog här upp 

något som vi finner intressant som hon benämner som gråzonsärenden och säger 

”Gråzonsärenden är svårast, svart eller vitt är enkelt, grått är svårare.” När vi bad ip 5 att 

utveckla detta sade hon att det är när man ser att det ”inte är bra men det är inte tillräckligt 

dåligt” hon säger också ” så här ska inga barn behöva ha det, men det räcker inte för att 

använda tvång”. Ip 5 tog upp samma problem senare i intervju och sade då: 

Inom de ramar som ges har jag bra handlingsutrymme men det är klart det finns faktorer som 

minskar. Då kommer ju de här gråzonsärendena igen. Där har jag ju inget handlingsutrymme 

alls hur mycket jag än skulle vilja. Har jag inget samtycke så har jag inte (ip 5). 

Citatet ovan tolkar vi som ett uttryck för socialsekreterarnas begränsade handlingsutrymme att 

agera inom samt bedriva det arbete de är ålagda att göra.  Socialsekreteraren riskerar att 

hamna i kläm mellan andra samhällsinstanser. Man kan göra mycket inom ramen för 

socialtjänstlagen (2001:453) men om samtycke saknas och samarbetet brister måste 

socialsekreteraren avvakta om kriterierna för ett tvångsomhändertagande inte är uppfyllda. Vi 

menar att begreppen gråzonsärenden/ gråzoner är talande också för de andra informanternas 

beskrivning av sitt arbete. Under intervjuerna uttryckte samtliga informanter något som vi 

tolkar som frustration, när de svarar på frågor om eventuella dilemman i sitt arbete.  Tydligt 

blir att arbetet inom den sociala barnavården präglas av just dessa gråzoner. Vi tolkar det som 
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att gråzoner är något som uppstår såväl på individnivå, i enskilda ärenden, som på kontextuell 

nivå i organisationen. I den tidigare forskningen framkommer att det finns många olika 

uppfattningar, åsikter och intressemotsättningar kring vad som är bäst för ett barn (SOU 

2005:43) vilket stämmer överens med informanternas resonemang. Socialsekreteraren är den 

som alltid ska arbeta för att tillgodose det utsatta barnets behov och har de teoretiska 

kunskaperna om anknytning och barnets bästa. Enligt vår analys uppstår gråzonerna 

någonstans mellan teori och praktik då teorier är ideal och praktik är den oförutsägbara 

verkligheten. Informanternas resonemang och upplevda frustration stämmer även här överens 

med Lipskys (2010) definition av socialarbetare som gräsrotsbyråkrater. Han talar om 

gräsrotsbyråkraten som inordnad i en hierarki där man både är innehavare av makt men 

samtidigt maktlös i vissa avseenden. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme styrs i stor 

utsträckning av faktorer som ligger utanför vad den enskilde individen kan påverka, i det här 

fallet socialsekreteraren. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Studiens huvudsakliga syfte har varit att erhålla en fördjupad förståelse för hur 

socialsekreterare i den sociala barnvården resonerar kring anknytningens betydelse, utifrån 

barnets bästa, vid familjehemsplacering av ett barn. Syftet har också varit att ta reda på vilka 

möjligheter socialsekreterare upplever sig ha att arbeta med barnets bästa och anknytning i 

fokus.  

 

Redan under insamlingen av det empiriska materialet framträdde mönster som visar att 

informanterna verkar ha relativt likvärdiga kunskaper, erfarenheter och tankar om 

forskningsämnet. Anknytningsteorin framställs som central och viktig i arbetet med placerade 

barn. Barn med ett tryggt anknytningsmönster är mer lyhörda och fungerar bättre i samspelet 

med omgivningen, de är mer generösa och har en bättre utvecklad problemlösningsförmåga 

än otryggt anknutna barn. För att öka barnets möjligheter till en trygg anknytning finns olika 

insatser att sätta in där man arbetar med föräldrarnas förmåga att möta barnet (Hwang & 

Nilsson 2011). En trygg anknytning lyfts fram av samtliga informanter för den här studien 

som betydelsefull för en gynnsam utveckling. Dock uppstår här ett dilemma då det saknas 

metoder och verktyg för att tillämpa teorin i den praktiska verkligheten. Forskning på området 

visar att en trygg anknytning är en stor skyddsfaktor som motverkar en ogynnsam utveckling 

och kompetensen behöver därför breddas och fördjupas (Stiftelsen allmänna barnhuset, 

2004:2). Om så skedde ökar förhoppningsvis möjligheten för att ett barn som ska 

familjehemsplaceras kan nyttja familjehemmet som en trygg bas efter att barnet knutit an till 

familjehemsföräldrarna. Efter genomförda intervjuer ser vi här en diskrepans mellan ett 

teoretiskt ideal och en levande komplex verklighet. Denna diskrepans leder till frustration och 

skapar dilemman som socialsekreterare i den sociala barnavården har att förhålla sig till. Då 

anknytningens betydelse verkar vara så central och betydelsefull för barns utveckling finner vi 

det problematiskt att teorin inte vunnit mer mark också utanför den sociala barnavården. Om 

kunskap om anknytningsteorin förankrades i andra verksamheter som arbetar med barn skulle 

flera av de så kallade gråzonerna kanske kunna bli mindre grå. Vår tolkning är att 

socialsekreterare idag med rätt förutsättningar upplever ett relativt stort handlingsutrymme. 

Dock finns det ärenden och situationer som istället antyder ett begränsat eller nästintill 

obefintligt professionellt handlingsutrymme som också många gånger är komplext. Den 
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gråzon, i vilken socialsekreterare verkar, måste ständigt hanteras och den borde synliggöras 

och problematiseras i större utstäckning än vad som idag är fallet. 

 

När informanterna resonerade om sitt upplevda handlingsutrymme uppgav alla att 

handlingsutrymmet var stort. Vi finner detta intressant då alla informanter, trots känslan av ett 

stort handlingsutrymme, räknade upp ett flertal faktorer som inskränker deras 

handlingsutrymme. Faktorer som samtycke, samverkan, tidsbrist, resursbrist, organisatoriska 

förutsättningar, personalomsättning och låg kunskapsnivå i arbetsgruppen gavs som exempel.  

Samtliga av dessa faktorer är svåra för den enskilde socialsekreteraren att råda över men kan 

ändå ha stor påverkan på arbetssituationen. Informanternas resonemang stärks av Meeuwisse, 

Scaramuzzino och Swärds (2011) forskning som visar att en stabil arbetsgrupp och god 

sammanhållning i arbetsgruppen är av stor betydelse för hur stort handlingsutrymme 

socialarbetarna upplever sig ha. En stor del av de tillfrågade upplevde emellertid att de ofta 

ställs inför oförenliga krav, vilka blir frustrerande. Oavsett om informanterna betonade 

kontextuella faktorer eller individfaktorer som viktigast för handlingsutrymmet så menar vi att 

faktorerna hänger ihop. I en väl fungerande organisation med en hög kunskapsnivå skapas 

förutsättningar för ett större handlingsutrymme. Om organisationen brister kan det leda till att 

fokus försvinner från barnen, gråzonerna ökar och handlingsutrymmet upplevs minska. Det vi 

vill säga är att det är en sak hur något uppfattas på individnivå och en annan sak hur det kan 

begripas på ett mer strukturellt och teoretiskt plan. Det är också det som är forskningens 

uppgift, att synliggöra fenomen, strukturer etc. som vi inte är medvetna om.  

 

Vad gäller begreppet barnets bästa och hur det kommer fram i socialsekreterarnas arbete 

menar vi att det är viktigt att liksom Mattsson (2006) se begreppet som individuellt och 

kontextuellt. Viktigt är också att bedömningen om barnets bästa görs utifrån dess unika behov 

(Mattsson, 2006). När informanterna resonerade kring begreppet barnets bästa lyfte flera av 

dem fram BBIC som ett verktyg där barnens grundläggande behovsområden täcks in. Vi tror 

att BBIC kan vara en god hjälp i bedömningen av barnets bästa men menar att det också kan 

innebära en begränsning om socialsekreteraren blir för låst vid behovsområdena i BBIC. För 

en av de viktigaste ingredienserna i socialt arbete är ju flexibilitet och ett allt för 

manualbaserat arbete kan nog riskera att inskränka den flexibiliteten, speciellt om erfarenhet 

saknas. Dock tror vi liksom våra informanter att verktyg att arbeta utifrån anknytningsteori är 
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nödvändiga liksom att kunskap om teorin också behöver spridas till andra professioner som 

kommer i kontakt med utsatta barn. 

7.1 Slutsatser och implikationer för framtida forskning 

Studiens slutsatser är att även om socialsekreterare har en del teoretisk kunskap om 

anknytningsteori så saknas mer konkreta verktyg och metoder för att göra bra bedömningar i 

den levande praktiken. Detta är något som efterfrågas speciellt i arbetet med 

familjehemsplacerade barn. Det saknas en enhetlig innebörd av begreppet barnets bästa, vilket 

på ett sätt är förståeligt i och med begreppets komplexitet och det faktum att det är något 

individuellt för alla barn. Viktigt är dock att medvetandegöra och belysa denna komplexitet 

och rörlighet. Vad gäller det professionella handlingsutrymmet och möjligheter att arbeta 

utifrån anknytningsteorin och barnets bästa så påverkas det av många faktorer, såväl 

individuella som kontextuella. Det faktum att dessa faktorer är svåra att förändra för den 

enskilde socialsekreteraren ger upphov till frustration och dilemman. Slutligen är begreppet 

gråzon illustrativt för det sammanhang, inom vilket socialsekreteraren verkar och bör 

uppmärksammas utanför den sociala barnavården för att öka förståelsen av deras komplexa 

vardag. 

 

Vidare studier på ämnet som vi tycker oss se ett behov av är att ta reda på vilka verktyg och 

metoder som skulle kunna vara ett stöd för att utreda och bedöma anknytningsmönster. Andra 

teoretiska perspektiv skulle möjligvis kunna appliceras på forskningsfrågan, såsom ett 

flerdimensionellt föräldraskap eller resilience. Intressant vore också att studera anknytningens 

betydelse i förhållande till domstolarnas perspektiv eller genomföra en liknande studie med 

familjehemsföräldrar eller placerade barn som informanter.  

 

Den sista frågan gäller huruvida vi besvarat vårt syfte, vilket vi menar att vi har gjort. Vi 

menar att vi belyst och synliggjort problem i socialsekreterares arbete med anknytningsteori 

och begreppet barnets bästa. Det är ju precis det, som också sagts ovan, som är forskningens 

uppgift, att synliggöra och medvetandegöra fenomen och strukturer samt producera ny 

kunskap i ett svårt och komplext ämne. 
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Student/studenter: Mariah Enochsson Pålebo, Hanna Österberg 
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Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  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 (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 

avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen 

(PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 

medlemskap i fackförening 

 

  X 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Vi är två studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet på Högskolan Dalarna i 

Falun. Vi skall nu skriva vår c-uppsats om familjehemsplacerade barn och betydelsen av 

anknytning. Därför är vi intresserade av att intervjua socialsekreterare verksamma i den 

sociala barnavården. Intervjuerna beräknas ta mellan 30-40 minuter. Det är helt frivilligt att 

delta och intervjupersonerna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Inga namn 

eller andra personuppgifter kommer att samlas in eller förekomma i den färdiga uppsatsen.  

Vi vill förtydliga att intervjuerna endast kommer att beröra socialsekreterarnas upplevelse och 

resonemang på en generell nivå och således inte fokusera på verkliga ärenden. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja kan du när som helst avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas för den här uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in 

under förutsättning att intervjupersonen godkänner det. Det inspelade materialet kommer att 

raderas direkt efter transkribering genomförts. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information.  

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Österberg   mail: XXXXXX 

Mariah Enochsson Pålebo    mail: XXXXXX 

Handledare: 

Gunilla Carstensen, Universitetslektor i sociologi mail: XXXXXX 

telefon: XXXXXX 
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Intervjuguide  

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som socialsekreterare?  

 Vilken typ av ärenden handlägger du i huvudsak?  

 Hur många placeringsärenden har du idag?  

 Anser du själv att detta är en rimlig mängd? Varför/Varför inte?  

 Vad tycker du är svårast med ditt uppdrag? 

 Vad tycker du är viktigast i ditt uppdrag? 

Anknytning 

 Vad betyder anknytningsteori för dig, i ditt arbete? 

 Tror du att dessa kunskaper påverkar ditt arbete med familjehemsplacerade barn och i 

så fall, på vilket sätt? 

 Vilken betydelse tror du att anknytningen har för placerade barns utveckling? Kan du 

ge exempel?  

Handlingsutrymme 

 Vad har du för tankar kring begreppet handlingsutrymme och det handlingsutrymme 

som du har i din yrkesroll?  

 Vilka eventuella dilemman kan du uppleva, vad gäller handlingsutrymme? 

 Hur hanterar du dessa eventuella dilemman? 

Barnets bästa 

 Vad lägger du för innebörd i begreppet ” barnets bästa”?  

 Kan du ge något exempel på tillfällen då ”barnets bästa” blir extra viktigt att lyfta fram 

i till exempel dokumentation eller i samarbete med andra parter? 

 Kan du ge något exempel på när det är svårt/inte möjligt att utgå från barnets bästa? 

Slutligen 

 Har du några andra tankar eller reflektioner vad gäller de ämnen vi berört?  

 

 

  


