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Sammanfattning 

Att få sina barn omhändertagna av socialtjänsten väcker många känslor hos biologiska 

föräldrar. Därför vill vi med denna studie undersöka biologiska föräldrars upplevelse av att få 

sina barn omhändertagna samt deras upplevelse av stöd från socialtjänsten. För att besvara 

syftet genomförde vi en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fyra 

biologiska mammor. Med hjälp av en tematisk innehållsanalys tolkade vi vårt resultat utifrån 

system- och utvecklingsekologisk teori. Resultatet visade att föräldrarna hamnade i 

chocktillstånd i samband med omhändertagandet. De uppgav även att de i samband 

med omhändertagandet betraktades som misslyckade föräldrar både av sig själva och 

omgivningen. Föräldrarna upplevde ett bristfälligt stöd från socialtjänsten att hantera de 

krisreaktioner som uppstått. Vidare upplevde de brister i både bemötandet och samarbete med 

socialtjänsten.   

 

Nyckelord: biologiska föräldrar, omhändertagande, upplevelser, stöd från socialtjänsten 

  



 

 

 

Abstract  

To get your children taken into care by the social services raises many different feelings 

within biological parents. Therefore, with this study, we wanted to explore the experiences of 

biological parents when having their children taken into care. We also wanted to explore their 

experiences of support from social services. To answer the purpose, we conducted a 

qualitative study in the form of semi structured interviews with four biological mothers who 

have experienced that their children have been taken into care. Using a thematic content 

analysis, we interpreted our results based on system theory and ecological developmental 

theory. The result showed that the parents ended up in a state of shock in connection to the 

separation between the children and parents. They also stated that they regarded themselves as 

failed parents both by themselves and by the environment. The parents experienced that they 

received insufficient support from the social services to handle the emerging crises. 

Furthermore, they experienced shortcomings in both treatment and cooperation with social 

services. 

 

Keywords: biological parents, care, experiences, support from social services 

  



 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som har ställt upp och deltagit i vår studie. Utan 

deras medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna examensuppsats.  Vi vill även tacka 

vår handledare Yvonne Sjöblom för att ha delgivit oss av sin kunskap och inspirerat oss att 

kämpa vidare. Vi författare vill även tacka varandra för ett gott samarbete.   
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1. Inledning 

Att få sitt barn omhändertaget är för en förälder en oerhört sorglig situation och ingen kan 

förstå smärtan om man inte personligen har upplevt det. Utifrån föräldrars perspektiv innebär 

en placering av ens barn att befinna sig i en livskris oavsett om placeringen sker på egen 

begäran eller med tvång. Många obehagliga känslor väcks och föräldrarna kan hamna i ett 

sämre tillstånd (Nylander, 2012). Det innebär att de är i behov av stöd och hjälp för att kunna 

hantera tankar och känslor. Det är lättare för föräldrar som bett om en frivillig placering inom 

samhällsvård att ta emot stöd än för föräldrar som har sina barn placerade mot sin vilja 

(Axelsson & Dahl, 2007). När föräldrar brister i sin omsorg till sina barn så träder samhället 

in. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention, som syftar till att skydda barnen och främja 

deras utveckling, omhändertas de utsatta barnen från sina biologiska föräldrar för att vårdas 

inom samhällsvårdens försorg. Detta är för barnets bästa (Socialstyrelsen, 2012). Alla barn 

har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, detta gäller även när barnen vårdas av 

samhället (a.a.). 

 

Under år 2016 fick 30 500 barn och unga i Sverige vård enligt SoL, socialtjänstlagen 

(2001:453) eller insats enligt LVU, lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52) (Socialstyrelsen, 2017). Omhändertagandet sker i första hand enligt SoL, 

socialtjänstlagen (2001:453) där biologiska föräldrar samtycker till samhällsvård. 

Socialtjänstens huvudprincip är att arbeta mot frivillighet och självbestämmande med 

undantag i vissa fall. Socialtjänsten präglas av barnrättsperspektivet och ett 

föräldraperspektiv. Vid ett omhändertagande enligt SoL ska föräldrarna fortfarande vara 

delaktiga i barnens vård och har flera rättigheter men också skyldigheter. Eftersom föräldrarna 

är de viktigaste personerna i barnets liv så ska socialtjänsten medverka till att göra föräldrarna 

delaktiga i vården av sina barn (Socialstyrelsen, 2012). Enligt vård utifrån LVU, lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) kvarstår den juridiska vårdnaden mellan 

föräldrar och deras barn men under särskilda bestämmelser. Socialnämnden tar över 

bestämmanderätten och fattar beslut rörande det placerade barnet. Av 14 § LVU framgår att 

socialnämnden bör vid vård av det placerade barnet i den mån det går att samarbeta med 

barnets biologiska föräldrar och se till att kontakt mellan föräldrarna och den unge 

vidmakthålls. Socialnämnden har ansvar att erbjuda föräldrarna stöd och hjälp i olika form för 

att möjliggöra en bra kontakt mellan föräldrarna och barnet under vårdtiden (Socialstyrelsen, 

2012). När föräldraskapet fastställs i Sverige erhåller föräldrarna en rättslig status som 
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förälder (FB, föräldrabalken 1 kap). Detta innebär att man utgår ifrån att föräldrar har rätt och 

skyldighet till att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap § 

11). Föräldrars makt har dock i dagsläget mer och mer kommit att förändras till föräldrars 

ansvar, omsorg och plikt där föräldrarna bör betraktas som en tillgång för sina barn mer än en 

auktoritet (Hultman, Forkby & Höjer, 2017). 

 

Vårt intresse för biologiska föräldrars upplevelse av att få sina barn omhändertagna av 

socialtjänsten väcktes i samband med ett samtal med en bekant som upplevt detta. Hon tyckte 

det var fruktansvärt och ansåg att allt hade skötts felaktigt från socialtjänstens sida. Hennes 

historia väckte många frågor hos oss om hur det egentligen går till vid ett omhändertagande 

och ifall andra föräldrar delade hennes åsikter. Vi författare diskuterade detta och kom fram 

till att vi ville undersöka ämnet i vårt examensarbete. Samhället uppmärksammar i stor 

utsträckning de placerade barnens upplevelser av samhällsvård, socialsekreterarnas 

upplevelser av ett omhändertagande samt familjehemmens upplevelser av att ta sig an någon 

annans barn (Höjer, 2007). Genom denna studie vill vi därför även uppmärksamma de 

biologiska föräldrarnas perspektiv i det sociala arbetet kring insatserna rörande det placerade 

barnet då de upplevs bortglömda.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur biologiska föräldrar till placerade barn upplever det 

att få sina barn omhändertagna samt hur de upplever bemötandet och det stödet de får av 

socialtjänsten i samband med placering. 

• Hur upplever biologiska föräldrar att få sina barn omhändertagna? 

• Hur upplever biologiska föräldrar bemötandet och stödet från socialtjänsten i samband 

med omhändertagandet? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Upplägget i studien ser ut enligt följande:  

Efter det inledande kapitel 1 där vi gav en beskrivning av vårt problemområde samt syfte och 

frågeställningar kommer vi i kapitel 2 att behandla ett urval av tidigare forskning. I kapitel 3 

beskriver vi vårt val av teori som vi kommer att använda i analysen. I kapitel 4 beskriver vi 

studiens forskningsmetod. Där beskriver vi vårt urval av litteratur samt urval av informanter. 

Vi beskriver vidare hur vi genomförde undersökningen samt diskuterar uppsatsens 
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trovärdighet och etiska ställningstaganden.  I kapitel 5 redovisar vi vårt resultat och analys. I 

avslutande kapitel 6 kommer vi att föra en diskussion kring resultatet utifrån vårt syfte och 

frågeställningar samt metoddiskussion.  

 

1.4 Begreppsförklaringar  

Biologiska föräldrar 

Begreppet biologiska föräldrar betyder ett barns verkliga föräldrar, dvs. den kvinna och den 

man som avlat barnet (Nationalencyklopedin, 2018). När vi skriver föräldrar i uppsatsen så 

menar vi biologiska föräldrar. 

 

Omhändertagande enligt SoL: socialtjänstlagen (2001:453) 

I första hand regleras insatser för barn och unga genom SoL. Socialnämnden skall verka för 

att barn och unga får en trygg och god uppväxt. Om det förekommer brister i barnens närmiljö 

skall Socialnämnden i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga får det stöd 

och skydd de behöver.  Dessutom om barn och unga behöver vårdas utanför det egna hemmet 

är socialnämnden skyldig att sörja för detta (SoL 6 kap 1, 2§).  

Socialtjänsten arbetar på olika sätt för att erbjuda alla barn och familjer som är i behov av 

hjälp och stöd olika insatser. Socialtjänstens insatser enligt SoL är frivilliga och bygger på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap 1§). 

 

Omhändertagande enligt LVU: lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52) 

“2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas. “ 

“3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig 

risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

något annat socialt nedbrytande beteende.” 

 

Lagen tillämpas när vården enligt socialtjänstlagen inte sker. Det är alltid frivilliga insatser 

som prövas i första hand med undantag för vissa situationer som exempelvis om det föreligger 

https://lagen.nu/1990:52#P2S1
https://lagen.nu/1990:52#P3S1
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missförhållande i hemmiljön eller om barnet själv utsätter sig för fara eller visar ett destruktiv 

beteende.   

 

Stöd 

När ett barn omhändertas och placeras utanför den biologiska familjen har föräldrarna rätt till 

stöd från socialtjänsten. Det kan vara stödsamtal för att hantera de känslor som uppstår eller 

att bearbeta en krisreaktion i familjen. Föräldrarna har också rätt att få stöd i att kunna 

utveckla sitt föräldraskap och att ha en bra kontakt med sitt barn. Målet är barnens bästa och 

att barnen tryggt skall kunna återvända till familjen med ett bra stöd (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Helhetssyn  

Med helhetssyn menas att se till individens hela livshistoria. Att arbeta utifrån helhetssyn 

innebär att ha flera glasögon vid tolkning och analys av en företeelse. För att förstå och lösa 

ett problem skall en åtgärd tillämpas professionellt där fenomenets alla aspekter skall beaktas. 

Helhetssyn är viktig inom socialt arbete då den strävar efter att förstå kontexten och den 

helhet som individen är en del av. Utifrån klientens perspektiv betyder helhetssyn att 

socialtjänsten skall ta hänsyn till hela människan i sitt sammanhang dvs. se individens både 

fungerande och icke fungerande sidor och att individuellt behov vägs samman 

(Socialstyrelsen, 2012). 

 

Barnkonventionen  

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den 

grundläggande utgångspunkten för barnets utveckling och uppväxt är enligt 

Barnkonventionen tillgången till sin familj.  För att föräldrar till fullo skall kunna ta sitt 

ansvar skall de därför ges nödvändigt stöd och bistånd (Unicef, 2009; Socialstyrelsen, 2012) 

 

 

Barnets bästa 

Begreppet barnets bästa framkommer i de fyra grundläggande och vägledande principerna i 

barnkonventionen. Grundprinciperna innebär att; alla barn har samma rättigheter och lika 

värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet, barn har rätt till liv och 

utveckling samt att de har rätt att komma till tals och att det respekteras (Unicef, 2009). 
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1.5 Socialtjänstens arbete vid omhändertagande  

Socialtjänsten arbetar för att alla barn skall ha det bra. När ett barn riskerar att fara illa skall 

Socialtjänsten samarbeta med föräldrarna och andra vuxna för att barnet skall må så bra som 

möjligt (Socialstyrelsen, 2018). Det är föräldrars ansvar att se till att deras barn får trygghet 

och omvårdnad. Föräldrar kan om det behövs få stöd av socialtjänsten i sitt föräldraskap och 

görs det i tid kan man undvika att barnet får allvarliga problem senare i livet. Att söka hjälp i 

tid är att ta sitt föräldraansvar. Socialtjänsten kan erbjuda hjälp till exempel när det 

förekommer konflikter i hemmiljön, vid oro kring barnets utveckling, ohälsa hos föräldrarna, 

våld i familjen eller utanför hemmet eller vid missbruk.  

Om socialtjänsten får reda på att det förekommer våld i hemmet eller om barnet blir utsatt för 

våld inleds alltid en utredning. Utredningen är till för att ta reda på om barnet behöver skydd 

eller stöd och på vilket sätt. Föräldrar eller barnet själv kan också be om skydd eller stöd. 

Socialtjänsten utgår i första hand ifrån ett samarbete med föräldrar och barn om det stöd som 

behövs och huvudregeln är att föräldrarna skall få veta vad som händer i en utredning 

angående barnet, om detta inte medför att barnet far illa av att informationen lämnas ut. 

Vanligtvis är föräldrar och socialtjänsten överens om det stöd och skydd som kan behövas för 

barnets bästa och i första hand ges detta med föräldrarnas samtycke. I vissa fall kan 

socialtjänsten behöva ge barnen skydd mot föräldrarnas vilja. Detta kan till exempel innebära 

att barnet under en kortare eller längre period bor i ett jour- eller familjehem. När barn 

placeras utanför det egna hemmet har föräldrarna rätt att få stöd av socialtjänsten för att kunna 

hantera det som händer. Det kan vara stödsamtal för att hantera krisen som uppstår i familjen 

eller stöd i att utvecklas i sitt föräldraskap eller att få hjälp att behålla kontakten med sitt barn 

under placeringstiden. Målet är alltid att det skall bli så bra som möjligt för barnet 

(Socialstyrelsen, 2018). I denna studie kommer vi att diskutera hur de biologiska föräldrarna 

upplevde att de blev bemötta och vilket stöd de fick av socialtjänsten. 
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa hur vi gick tillväga när vi sökte efter relevant 

tidigare forskning samt en presentation av ett urval av dessa. Forskningsresultaten presenteras 

under två rubriker: den förändrade föräldrarollen vilket representerar föräldrarnas 

upplevelser av omhändertagandet samt stödet från socialtjänsten. 

 

2.1 Sökprocess 
Vårt urval av litteratur har vi sökt utifrån vårt syfte och frågeställningar. När vi sökte i 

nedanstående databaser hittade vi en hel del studier om socialsekreterarens och barnets 

perspektiv på omhändertagandet. Det fanns få studier om biologiska föräldrars perspektiv och 

upplevelse av omhändertagandet av barn. Vi använde de databaser som finns tillgängliga på 

Högskolan i Gävle när vi sökte fram våra forskningsartiklar. De databaser vi har använt oss av 

är bland annat: Discovery, Diva, Soc Index, Ebsco och Google Scholar. Sökorden som vi 

utgick ifrån var bland annat: ”biologiska föräldrar”, ”föräldrars upplevelse av 

omhändertagande av barn”, “föräldrars stöd”, ”placering av barn”, ”omhändertagande”, 

”föräldraförmåga”, ”skuld och skam”, ”socialtjänst”. Eftersom vissa av dessa ord, exempelvis 

”biologiska föräldrar”, gav ett stort antal träffar så har vi avgränsat våra sökord och använt 

hela meningar istället. Exempel på meningar vi har sökt är: biologiska föräldrars upplevelse 

av omhändertagande, biologiska föräldrars upplevelse av stöd från socialtjänsten, stöd till 

föräldrar vid omhändertagande av barn, samarbete mellan föräldrar och socialtjänsten vid 

barnplacering, föräldrars upplevelse av att få sina barn omhändertagna. Med denna sökning 

har vi fått fram artiklar som matchar vårt tema och som vi anser relevant för vår studie. Vi har 

också utifrån de funna vetenskapliga artiklarna samt rapporterna fått förslag på relevanta 

referenser de använt sig av. 

 

 

2.2 En förändrad föräldraroll 

Att få sitt barn omhändertaget av socialtjänsten väcker många känslor hos den biologiska 

föräldern och kan vara en traumatisk upplevelse. Ändå finns det relativt lite forskning som 

gjorts kring detta ämne. Höjer (2007) har gjort en kvalitativ studie på uppdrag av Allmänna 

Barnhuset. Hon har i sin studie både intervjuat biologiska föräldrar till omhändertagna barn 

om deras upplevelse samt utfört fokusgruppsintervjuer i form av seminarier med föräldrar i 
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syfte att utveckla stödgrupper för föräldrarna. Höjer (a.a.) framhäver vikten av kunskap om 

samspelet mellan barn och vuxna vilket i längden även kan leda till goda 

anknytningsmöjligheter för barnet hos fosterfamiljer. I studien framkommer att föräldrarna 

gärna vill ha kontinuerlig kontakt och stöd från socialtjänsten och helst med en och samma 

handläggare så att de kan utveckla en stark och bärande relation i vilken föräldrarna har chans 

att utvecklas och känna sig accepterade. Föräldrarna anser att det är viktigt med ett 

respektfullt förhållningssätt och en öppen och icke värderande attityd. Vidare framkommer 

också att relationen till familjehemmet är viktig. Att familjehemsföräldrarna har relevant 

information om barn och biologiska föräldrar samt gärna är öppna och bjuder in föräldrarna 

till besök i familjehemmet. I gruppsamtalen i studien framkom också föräldrarnas 

krisreaktioner. I samband med omhändertagandet upplever många av föräldrarna både 

maktlöshet, förtvivlan och desperation. Socialtjänsten anses ha den kunskap och utbildning 

för att bemöta dessa känslor och kunna vara ett stöd för föräldrarna i sin utsatta situation 

(Höjer, 2007). 

Kapp & Propp (2002) har gjort en serie fokusgruppsintervjuer i USA med föräldrar till barn 

som är placerade i familjehem. Syftet var att ta reda på hur föräldrarna upplevde 

omhändertagandet och kontakten med myndigheten. Det framkom i studien att föräldrarna 

upplevde att det var komplicerat att komma i kontakt med myndigheten samt att de sällan fick 

ett bra bemötande och ett rakt svar på sina frågor. Föräldrarna upplevde även att 

socialarbetare hade en brist på respekt i sitt bemötande och upplevde sig själva som dåliga 

föräldrar. Den känslan fanns där redan i samband med omhändertagandet och förstärktes 

ytterligare av bemötandet de fick. Föräldrarna upplevde sig som mer eller mindre delaktiga i 

de beslut som fattades men var ofta rädda för att föra fram sina åsikter i rädsla för att det 

skulle slå tillbaka mot dem senare. Att känna sig respekterade som föräldrar samt en bra 

kommunikation och delaktighet i beslut ansåg många av föräldrarna vara av största vikt (Kapp 

& Propp, 2002). 

Meyes & Llewellyn (2012) från Australien har i en kvalitativ studie där de med hjälp av 

narrativ metod analyserat livsberättelser utifrån sju mammor med intellektuell 

funktionsnedsättning. De presenterar i sin forskningsrapport att det framkommer ett 

varierande behov av stöd över tid till de olika mammorna men de har alla gemensamt att de 

hela tiden har sina barn i tankarna och att de upplever känslor av sorg och förlust. De har alla 

blivit ofrivilligt i fråntagna sina barn och känner sig maktlösa inför det system som finns inom 

myndigheten för att i första hand skydda barnen. 
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2.3 Stödet från socialtjänsten 

Ylva Spånberger Weitz (2016) har arbetat i ett projekt med syfte att fördjupa kunskapen om 

socialtjänstens stöd till föräldrar som har barn placerade i familjehem. I projektet har 

kunskapen om detta studerats ur socialtjänstens, föräldrarnas och de placerade barnens 

perspektiv.  Hon påtalar att i en tidigare genomförd studie (FoU-Nordväst, 2013) i en 

kommun i Stockholm visade det sig att föräldrar har positiva erfarenheter av stödgrupper 

tillsammans med andra föräldrar i samma situation. Den visade även att de flesta föräldrar 

överlag hade dåliga erfarenheter av det stöd de fått av socialtjänsten och var kritiska till 

kontakten med dem. Utifrån enkäter och en fokusgruppsintervju som Spånberger Weitz gjort 

med socialsekreterare framkommer att det fanns stöd till föräldrar. Det fanns bl. a stöd i rollen 

som förälder på avstånd genom familjebehandling och enskilda terapeutiska samtal och 

föräldragrupper. Det fanns stöd i umgänget mellan barn och förälder eller att motivera 

föräldrar att behålla kontakten med barnen. Handläggarna hade också till uppgift att lotsa 

föräldrarna till andra kontakter som till exempel till psykiatrin (Spånberger Weitz, 2016). 

 

Axelsson och Dahl (2007) har i Region Hallands regi gjort en studie om ”borttappade 

föräldrar” där de undersökte vilket stöd som socialsekreterarna upplevde att de gav till 

föräldrarna. Utgångspunkten för deras studie var att barnen hade rätt till sitt ursprung och rätt 

till kontakten med båda sina föräldrar. För att föräldrarna skall kunna vara delaktiga och att 

fortsätta vara förälder i den svåra situationen som det innebar att få sina barn omhändertagna 

behövdes därför ett särskilt stöd i detta (a.a.). I och med den ökade specialiseringen har stödet 

prioriterats till först och främst barnens behov och därefter har det getts ett ökat stöd till 

familjehemmen. Detta har således betytt att föräldrarna många gånger har hamnat mellan 

stolarna. Stödet som föräldrarna fick var ofta det som traditionellt ges inom socialtjänsten, så 

som missbruksbehandling eller ekonomisk hjälp. Sällan erbjöds ett specifikt stöd i samband 

med separationen från barnen och trots att kunskapen om krishantering var stor var det inte 

ofta som det erbjöds i kommunerna i Region Halland (Axelsson och Dahl, 2007). Författarna 

ansåg att det måste till en kvalitetsutveckling inom familjehemsvården så att föräldrarna får en 

chans att vara delaktiga i sina barns vardag. En förutsättning för detta var att socialtjänsten 

ansvarade för ett samarbete mellan dem själva, familjehemmen och föräldrarna. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I vårt val av teori kommer vi att utgå från systemteori i kombination med 

utvecklingsekologisk teori som är en gren inom systemteorin. Teorin anser vi relevant för vår 

uppsats då den kan hjälpa oss att tolka och förstå vår empiri genom att förklara hur människor 

utvecklas i ett samspel med den omgivande miljön, det vill säga de olika systemen.    

3.1 Systemteori 

Systemteoretiskt tänkande innebär att se världen i helheter. Systemteorin utgår ifrån att 

samhället består av flera olika system som interagerar och påverkar varandra i en ständig 

förändring. Exempel på system är: familj, släktingar, vänner, skolklass, arbetsgrupp, 

organisation m.m. Människan är en del av samhällets system men består också av ett 

biologiskt system bestående av exempelvis cirkulationssystem, celler och atomer. Teorin 

tillämpas således inom både sociala men också biologiska system. Systemteorin har i 

samhället fokus på att familjer och grupper skall fungera så effektivt som möjligt utifrån de 

resurser och sammanhang som finns (Öquist, 2008). Systemteorin är viktigt för socialt arbete 

eftersom den betonar samspelet mellan människan och sin omgivning. Det sociala arbetet 

fokuserar på människors sociala relationer och kan bidra med positiva förändringar i 

individens tillvaro genom att beakta alla delar i systemet. Den som arbetar med förändring 

utifrån ett systemiskt perspektiv bör därför inte ta parti för någon enskild del utan alltid ha 

hela systemets bästa i betänkande (a.a., 2008). Utgångspunkten i perspektivet är helhetssyn då 

tonvikten ligger på att se människan och organisationer i sitt sammanhang. Det handlar om att 

inte se skilda delar utan helheten där människan är en aktiv deltagare som ska skapa sin egen 

verklighet. För att kunna beakta helhetssynen används utvecklingsekologisk teori som är en 

del av systemteori som grund. Urie Bronfenbrenner (1979), rysk forskare som utarbetade 

teorin ansåg det viktigt att studera människan i sin vardagsmiljö.  Det som utmärker teorin är 

att den fokuserar på människans utveckling i ett sammanhang där olika omgivningsfaktorer 

samspelar och interagerar med varandra (Andersson, 1986).  Bronfenbrenner använder sig av 

fyra nivåer i sin analys: mikro-, meso-, exo- och makronivå. Hans teoretiska modell 

konkretiseras med hjälp av koncentriska cirklar, den ena inuti den andra. Mikronivån 

illustrerar barnet och hens närmiljö vilken omfattar tex. familj, skola och fritidsmiljö. 

Exempelvis för det placerade barnet är det viktigt att studera hur relationen mellan barnet och 

hens biologiska föräldrar ser ut samt hur dessa samspelar och påverkas av andra system. På 

mesonivå pågår samspelet mellan närmiljöerna. Denna nivå är av stor betydelse för barnets 

helhet eller brist på helhet i sitt sammanhang. Dessa nivåer interagerar i sin tur med exonivån, 
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som innefattar exempelvis föräldrarnas arbetsplats, skolans organisation eller socialtjänsten, 

vilka indirekt påverkar barnens omständigheter. Socialtjänsten kan exempelvis ta ett beslut på 

individnivå gällande barnet vilket betyder för föräldrarna att det inte är ur ett 

helhetsperspektiv.  Alla dessa nivåer samspelar i sin tur med normer och värderingar som 

finns på nationell nivå, makronivå (Andersson, 1986). Modellen påvisar att barns utveckling 

påverkas av hela den omgivande miljön. Motsvarande gäller även föräldrarna där den 

omgivande miljön påverkar deras förmåga att kunna tillgodose barnets behov (Andersson, 

2002). 

  

I vår studie kommer vi att använda systemteori/utvecklingsekologisk teori för att påvisa 

vikten av att förstå vilka faktorer i den sociala omgivningen som har påverkan på föräldrarnas 

upplevelser av omhändertagandet och stödet från socialtjänsten. Vi tänker att teorin kan hjälpa 

oss att analysera vårt material genom att se varför människor i ett system agerar och handlar 

som de gör samt hur de interagerar med andra i omgivningen. Det placerade barnet omges av 

flera system vilka ständigt samspelar och påverkar varandra.  Därför ser vi en koppling till 

vårt val av teori då vi kan se hur socialtjänsten arbetar med de olika faktorer som påverkar 

biologiska föräldrar i samband med omhändertagandet. Trots att vårt syfte är att belysa 

föräldrars upplevelse av den förändrande föräldrarollen så är det ändå barnet som är centralt i 

det sociala arbetet. För att vi ska tänka systemteoretiskt och koppla teorin till vår studie så ser 

vi att det placerade barnet omges av biologiska föräldrar, socialtjänsten och 

familjehemsföräldrar vilka representerar de olika systemen. Den förändrade situationen i ett 

system leder till att barnet befinner sig i nya relationer i det nya systemet, t.ex. familjehem, 

vilket påverkar i vårt fall de biologiska föräldrarna. Dessa system behöver samarbeta för att ha 

ett helhetsperspektiv kring barnets bästa. 
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4. Metod 

I metodavsnittet redovisar vi för vårt val av metod vilket var kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Metoden ansåg vi lämplig för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi kommer 

även att redogöra för vårt urval av informanter som har deltagit i vår studie samt beskriva hur 

vi bearbetade vår empiri samt val av analysmetod. Uppsatsens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet kommer också att diskuteras i det här avsnittet. Avslutningsvis redogör vi 

för våra etiska ställningstaganden. 

 

4.1 Forskningsdesign  

Inom kvalitativ forskning finns det flera alternativa metoder att välja för att nå ett resultat. 

Vissa metoder är lämpligare än andra beroende på forskningsfrågan och vilket fenomen man 

studerar. Forskaren avgör sitt urval av metod som bäst passar sina frågeställningar (Ahrne & 

Svensson, 2013). Då vårt syfte är att nå en förståelse och fördjupad kunskap om det fenomen 

vi studerar samt få svar på våra frågor har vi valt att genomföra en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerad intervju. Intervjun utgår från tre teman med ett specificerat frågeschema men 

samtalet inleds med en större övergripande fråga som sedan följs av följdfrågor i valfri 

ordning vid de olika intervjutillfällena. Syftet är att få intervjupersonen att känna sig fri att 

berätta så mycket som möjligt utan att känna sig styrd. Att inleda samtalet med en öppen fråga 

gör att samtalet blir naturlig och intervjupersonen känner sig trygg och bekväm i sitt 

deltagande.  Fördelen med denna typ av intervju är att samtalet ska upplevas som en naturlig 

dialog snarare än förhör. Nackdelen blir att forskaren behöver vara konstant fokuserad på 

intervjupersonens svar och följa samtalet noggrant för att få fram det som behövs (Bryman, 

2001). 

Vårt mål var att intervjua biologiska föräldrar till placerade barn för att få en djupare 

förståelse för hur de upplevde omhändertagandet. Därför ansåg vi det möjligt att genomföra 

med hjälp av denna metod. Intervju som metod är central inom samhällsvetenskaplig 

forskning, den används för en mängd olika syften då den ger insikt om olika förhållanden som 

föreligger i sociala miljöer (a.a.). Metoden var genomförbar, och med hjälp av denna metod 

har vi fått svar på vårt syfte och frågeställningar då den gav oss lagom mycket kunskap om 

det fenomen vi studerar. 
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4.2 Tillvägagångssätt  

Urval av informanter: Vi intervjuade biologiska föräldrar till placerade barn för att få svar på 

våra frågeställningar. Tanken med urvalet av informanter var att ta kontakt med 

socialsekreterare på Barn- och ungdoms placeringsenhet i X kommun som fick vidarebefordra 

vårt informationsbrev (se bilaga 1) till föräldrar vilka fått sina barn placerade. Då tiden var 

ganska knapp fick vi endast tag på en intresserad förälder därifrån. Resterande tre informanter 

fick vi tag på genom bekantas bekanta. Vår förhoppning var att få till minst fem intervjuer för 

att få ett bredare perspektiv på vår studie. Vi genomförde fyra intervjuer då flertalet tackade 

nej. De upplevde att det är en känslig erfarenhet att dela med sig av. En tackade ja men 

ändrade sig när intervjun närmade sig och en visade sig inte vara riktigt relevant för vår 

studie. 

  

Beskrivningen av undersökningens genomförande: Som tidigare nämnts genomförde vi 

semistrukturerad intervju. Vi intervjuade fyra ensamstående mammor vars barn blivit 

omhändertagna. I två av fallen var de omhändertagna enligt SoL, Socialtjänstlagen och två 

enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Våra intervjuer utfördes 

hemma hos våra informanter efter deras önskemål. Vi medverkade båda två i tre intervjuer av 

fyra, den fjärde genomfördes av en av oss enligt informantens önskemål. Vi utgick vid 

intervjuerna utifrån vår intervjuguide (se bilaga 2) där vi hade ett antal förbestämda frågor 

som är kopplade till vårt syfte och frågeställningar. Vi hade en intervjuguide som 

utgångspunkt men anpassade ibland frågorna till informanternas berättelser. Med tanke på 

ämnets känslighet och de känslorna som väcktes hos informanterna pågick intervjuerna 

mellan 20–30 minuter. Kombinationen av ett känsligt ämne samt att vi var oerfarna 

intervjuare kan ha påverkat att intervjuerna blev relativt korta. Vi avslutade intervjuerna med 

att höra oss för hur informanterna hade upplevt intervjuerna och om de var i behov av att vi 

förmedlade kontakt till eventuellt samtalsstöd vilket vi hade förberett. 

 

4.3 Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant av båda författarna till studien och lästes 

igenom noga flera gånger. Då vårt syfte med studien var att ta reda på hur biologiska föräldrar 

upplevde omhändertagandet av sina barn samt det bemötande och stöd de fått av 

socialtjänsten användes en kvalitativ innehållsanalys. Vi utgick ifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys som innebär att identifiera skillnader och likheter, så 
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kallade meningsbärande enheter, i det transkriberade materialet. Det transkriberade materialet 

bryts ned till dessa meningsbärande enheter, vilka sedan koncentreras till kortare meningar 

som i sin tur kodas. De kodade enheterna sammanförs och mynnar i ut i teman (a.a.). Efter 

genomläsningen av materialet diskuterade vi vilka skillnader och likheter vi kunde se i de 

meningsbärande utsagorna. Kodningen av dessa gav oss tre teman: föräldrarnas upplevelse av 

omhändertagandet, delaktighet och samarbete med socialtjänsten samt upplevelse av stödet 

från socialtjänsten (se bilaga 3). Deltagarna numrerades med siffrorna 1–4 för att kunna skilja 

dem åt under bearbetningen av data. I resultatdelen bifogas citat från materialet under 

respektive tema, detta är för att kunna styrka tolkningen av vårt resultat. 

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet  

Validitetsbegreppet i den vetenskapliga terminologin innebär att styrka giltigheten i studien 

(Kvale & Brinkmann, 2014). För att vi ska kunna nå ett trovärdigt resultat har vi genom hela 

vår forskningsprocess försökt vara transparenta. För att vi ska vara säkra på tillförligheten i 

studien är vi noga med att beskriva alla steg i genomförandet av den. Vi har försökt beskriva 

vår insamling av empiri, vårt urval av informanter samt analysmetod metodiskt. Vi har strävat 

efter att hålla en röd tråd genom hela arbetet samt skriva tydligt och lättläst för att underlätta 

för läsaren. Med kvalitativ semistrukturerad intervju kunde vi studera människors upplevelser 

och få svar på vårt syfte och frågeställning. Metoden är relevant för vår studie då vi studerar 

människors upplevelser. 

Reliabilitet innebär, i kvantitativa studier, tillförlitlighet i mätningen och handlar om 

forskningsresultat skulle vara samma vid upprepade mätningar och beroende av vem 

mätningen utförs av (a.a.). Vid kvalitativ studie anses reliabilitet inte vara användbar på 

samma sätt som i kvantitativ studie. Reliabilitet i denna studie kan handla om att forskaren är 

noga med att ställa samma frågor till de utvalda informanterna. Det handlar även om att som 

forskare vara noggrann med att använda rätt utrustning och relevant material och att gå 

genomför intervjuerna på ett professionellt sätt (Bryman, 2011). Tolkningen av kvalitativa 

studier påverkas ofta av forskarens egna upplevelser och detta kan därmed påverka 

resultatet.  Kvalitativ forskning brukar ibland kritiseras på grund av detta och man menar då 

att tolkningarna kan bli allt för subjektiva (Svensson, 2015). Eftersom vi båda är mammor är 

vi medvetna om att våra egna känslor kan påverka studiens trovärdighet. Därför har vi 

verkligen strävat efter att förhålla oss neutrala då tanken att få sina barn omhändertagna kan 

väcka många känslor.  
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Generaliserbarhet handlar om att dra slutsatser av sin undersökning utifrån de utvalda urvalen 

och datainsamling och generalisera till en vidare populationen vilket är omöjligt inom den 

kvalitativa studiens ram. Resultatet av den undersökningen som utförs inom kvalitativ 

forskning kan endast generaliseras till liknande forskningsområden (Ahrne & Svensson, 

2013). Eftersom vi har ett avgränsat urval av informanter till vår studie så är vi medvetna om 

att resultatet ej är generaliserbart. Syftet med vår studie är att skapa fördjupad förståelse för 

vår frågeställning. Resultatet kan vi endast jämföra och applicera på en liknande studie. 

 4.5 Etiska ställningstaganden  

Då vi är medvetna om att det kan bli känsligt för föräldrarna att delta i intervjun, eftersom det 

kan vara påfrestande att samtala om sitt privatliv samt att det kan väcka obehagliga känslor, 

har vi därför beaktat de etiska aspekterna i högsta grad. Att forska om privatliv och presentera 

det för allmänheten är ett etiskt dilemma i det sociala arbetet. Forskaren bör därför överväga 

syftet med en intervjuundersökning och de konsekvenser som kan uppstå (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Med utgångspunkt i de forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har vi 

skrivit ett informationsbrev där syftet med vår undersökning framgick tydligt. Brevet har vi 

delat ut till våra informanter. De gav sedan muntligt sitt samtycke till att intervjuas av oss. 

Deltagandet i undersökningen var frivilligt och informanterna informerades om att de har rätt 

att närsomhelst avbryta sitt deltagande. Vi har även informerat om att informanternas identitet 

kommer att behandlas anonymt och att uppsatsen kommer användas endast för studiens syfte.  

Intervjuerna har spelats in med en app i mobilen, detta är för att underlätta samt göra en 

noggrann analys av empirin. Intervjuerna har transkriberats dvs. talspråket översattes till text 

ordagrant för att kunna analysera materialet på ett lämpligt sätt. Frågan om att spela in 

intervjun ställdes till informanterna som i sin tur har samtyckt till inspelningen. Informanterna 

är informerade om att materialet av inspelningen kommer att raderas när arbetet är färdigt. Vi 

har även informerat om att de kan ta del av studien om de önskar när den klar. 
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5. Resultatredovisning och analys av empiri 

I det här avsnittet kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer. Resultatet kommer 

att presenteras och delas upp i tre teman vilka handlar om föräldrars upplevelse av 

omhändertagandet, delaktighet och samarbete med socialtjänsten samt stödet från 

socialtjänsten. Vi kommer att redogöra för analysen av våra empiriska data utifrån syfte och 

frågeställningar. 

Informanterna som har deltagit i vår studie är biologiska föräldrar till placerade barn enligt 

SoL och LVU där föräldrarna har samtyckt eller bett själva om hjälp eller där barnen blev 

omhändertagna med tvång.  Våra informanter bestod av biologiska mammor i åldern mellan 

27–40 år. Barnen som är placerade är mellan 1,5–17 år gamla. Totalt intervjuade mammor är 

fyra stycken. Intervjupersonerna har kodats med IP till följd av ett nummer från 1–4. Alla 

mammor är ensamstående, en av mammorna har en intellektuell funktionsnedsättning, en har 

missbruksproblematik, en har utsatts för våld i nära relation och en mamma bad om hjälp med 

sitt utåtagerande barn vilket hade ett flertal diagnoser.  

 

5.1 Föräldrars upplevelse av omhändertagandet 

I intervjuerna framkom att föräldrarna hamnade i ett chocktillstånd i samband med 

omhändertagandet av sina barn. Föräldrarna i intervjun som fått sina barn omhändertagna 

eller har själva bett om placering upplevde ofta det som en kris där de saknade förståelse för 

verkligheten och den faktiska händelsen. De saknade insikt om varför omhändertagandet hade 

ägt rum.  Vi upplevde att föräldrarna antydde att de fått signaler från exempelvis skolan och 

omgivning men att de inte förstått allvaret i det. Därför kom omhändertagandet som en chock 

för föräldrarna och de upplevde en bristfällig information från socialtjänstens sida. Följande 

citat beskriver föräldrarnas känsla av oförståelse för omhändertagandet:  

 

IP 1: “Det är jättetufft, vi blev kallade till skolan igen men vi gick aldrig …vi tog inte det 

heller på allvar, på något sätt kan man säga att vi inte vågade gå dit och träffa dem. Så 

detta har påverkat hela familjen och en dag knackade det på dörren, det var ju helt enkelt 

socialen som kom och tog barnen ifrån oss bara ”  

 

IP 2: “jag är sjukskriven och sjuklig, så att vid ett tillfälle så hamnar jag på sjukhus och då 

bad jag kontaktfamiljen om de kan ha hen den här veckan. Ja visst det var inget problem, 

men då gick socialen in och helt enkelt kidnappade hen kände jag “ 
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I intervjuerna framkom även att de flesta föräldrarna upplevde ett misslyckande i sin 

föräldraroll. Föräldrarna berättade att de får en känsla av skuld och skam över att de inte 

kunde ta hand om sina barn och de uttryckte även att de under omhändertagandet eller 

placeringen upplevde en förändrad föräldraroll där de inte kände sig som aktiva föräldrar 

längre och att de fick känslan av att de förlorade sina rättigheter att vara aktiva i 

föräldrarollen. Känslorna som väcktes i samband med omhändertagandet var bland annat att 

de kände sig värdelösa och misslyckade som föräldrar och de kände sig svikna. Känslan av att 

bli dömd av omgivningen anser vi ha påverkat föräldrarnas upplevelse av att känna sig som 

misslyckade föräldrar. Detta medförde att de fick försämrad självbild och förlust av sin 

tidigare identitet vilket fick dem att känna sig otillräckliga. 

 

IP 3: ”värdelös, helt värdelös och gentemot mina barn känner jag att jag svikit dem som 

förälder, att de inte får bo hemma för att mamma klarar inte liksom, så att det har ju sina 

spår både hos dem och hos mig” 

 

IP 2: “min mamma som är åttio år gammal och min bror då som ser ner på mig, hon kan 

inte ens ta hand om ungen. Även bland vänner och bekanta blir man ju betraktad som en 

som misshandlar sitt barn och sådana saker och andra tänker bara att den där lata 

kärringen liksom klarar inte av att ta hand om barnet”  

 

Analys 

Ur systemiskt perspektiv kan man tolka det som att den lilla dysfunktionella enheten 

“familjen” omedvetet drar sig undan för att undvika omvärldens insyn i problematiken som 

exempelvis kan vara misshandel eller psykisk ohälsa. Familjen missar då den korrigerande 

feedback som vanligtvis är av betydelse för hälsan och livskraften och som sker som en slags 

dialog mellan familj och samhället om vad som betraktas som rätt och fel (Öquist, 2008).  När 

man umgås i sina närmiljöer får man signaler som framförs av omgivningen, tex den input 

man får av andra föräldrar på barnens skola eller grannar i bostadsområdet. Det vill säga 

primära länkar på mikronivån som samspelar på mesonivå. Detta är de komponenter som 

reglerar normerna i samhället. Familjen står då oförstående inför situationen om de missar 

signalerna i interaktionen mellan länkarna (Andersson, 1986). Tidigare forskning visar även 

att när föräldrarnas kontakt med socialtjänsten börjar med att omgivningen inkommer med en 
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orosanmälan, har föräldrarna ofta svårt att förstå att det finns brister i deras föräldraskap och 

de upplever sig orättvist anklagade (Höjer, 2007; 2012).  

 

Att vara förälder innebär att ha fullt ansvar för sina barn samt kunna tillgodose barnens behov. 

Föräldrarna i vår studie upplevde att de betraktades som bristfälliga föräldrar både av sig 

själva och av omvärlden. Detta gav konsekvenser som att de stannade i sin utvecklingsprocess 

att förändras och bli bättre föräldrar, vilket i sin tur gav negativ uppmärksamhet från 

omvärlden (Höjer, 2007). Föräldrarna uppmärksammades för sina misstag och bristfälliga 

sidor. Helhetssynenen tillämpas då inte i denna situation, utan blicken riktades mot det icke 

fungerande hos individen vilket vi genomgående kunde se i analysen av intervjuerna. Ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv var föräldern i sitt mikrosystem i en ny situation då barnet 

omhändertogs. Socialtjänsten (exosystem) kunde med sin makt påverka föräldrarnas känsla av 

trygghet och tillit. Socialtjänsten kunde genom att ge viktig information, råd och erfarenheter 

och göra sig själv tillgängliga, få föräldern att stimuleras till utveckling i den nya situationen. 

(Andersson, 1986).  Ett systematiskt tänkande innebär att se världen i sin helhet. Familjen bör 

därför betraktas i sin helhet där både barn och föräldrar är en del i ett levande system som har 

möjlighet att förändras och förnyas i samspel med andra (Öquist, 2008). Vi tänker att 

Socialtjänsten bör verka för att uppmärksamma även det positiva hos föräldrarna och stötta 

dem där det finns brister. Föräldrarna uttryckte i intervjuerna att socialtjänsten inte bemötte 

dem i hela sitt sammanhang utan fokuserade endast på bristerna hos dem. Höjer (2012) 

beskriver i resultatet av sin studie att föräldrar som möter socialtjänsten upplevde, att det 

oftast var bristerna i deras föräldraskap som hamnade i fokus hos socialtjänsten, vilket är ett 

resultat som också kom fram i vår studie.  

 

5.2 Delaktighet och samarbete 

En del föräldrar upplevde brister i socialtjänstens arbete och särskilt under omhändertagande 

processen. Gemensamt för de föräldrar vi intervjuade var att de saknade ett gott bemötande 

och god kommunikation från socialtjänsten. Föräldrarna uppgav att de inte blev lyssnade på, 

och vid behov av kontakt via telefon eller mejl upplevde en del att socialtjänsten sällan var 

nåbara. Då de hade svårighet att nå socialtjänsten, gjorde det att samarbetet också blev svårt. 

Föräldrarna upplevde brist i bemötandet och kände sig underordnade socialtjänsten som 

agerar enligt sina beslut utan att ta hänsyn till föräldrarnas behov eller känslor.  
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IP 1: ”Nej, nej ingenting alls, det är de som bestämmer, det är de som väljer, det är de 

som kräver och jag måste bara följa efter, jag har inget val jag har ingenting som jag kan 

säga, så upplever jag i alla fall” 

 

IP 4: ”Det var ju svårt att nå socialsekreteraren över huvud taget, de var inte tillgängliga. 

Till exempel en gång per månad ungefär hade jag liksom kunnat kontakta dem, jag fick 

inte göra mer än det och det gjorde saken värre. Jag tycker det hade varit mer effektivt om 

vi kunde liksom sätta lite fart där”.  

 

De upplevde att det var stor omsättning på socialsekreterare och de hade svårt att veta vem de 

skulle vända sig till. En av informanterna som vi intervjuade har Aspergers syndrom, vilket 

innebär svårigheter att läsa av en person i ansiktsuttryck och kroppsspråk.  Hon upplevde i 

och med det upprepade bytet av socialsekreterare att det tog tid att lära känna dem och hade i 

och med detta svårt att känna tillit och förtroende.  

 

IP 4: “det har ju bytts folk hela tiden....  När det byts då är det någon annan och 

sedan så byts det folk hela tiden även inom samma enhet… folk slutar och sådär 

så det har varit väldigt mycket olika människor så att de som är idag de förstår 

inte heller vad som hände.” 

 

IP 2: “jag som har Asperger har ju lite svårt att knyta an till folk och det har ju 

även mitt barn, hen har ju lite svårt att lita på folk efter allt det här… så att det är 

då någon ny så tar det ju ett tag innan man känner att man kan öppna upp och 

berätta hur det är… “ 

 

En viktig punkt som förmedlades av föräldrarna i intervjuerna var att de inte upplevde sig 

delaktiga i besluten angående sina barn. Det framkom under intervjuerna att föräldrarna inte 

upplevde att deras röster nådde fram till socialtjänsten och att de upplevde en bristfällig 

information från början. I samtal som rörde samarbete uttryckte föräldrarna att de inte 

upplevde ett bra samarbete.  Föräldrarna uttryckte en önskan om att vara mer delaktiga i 

processen så de kände att de var en del av sina barns liv och inte uteslutna från deras vardag. 

Är så fallet, tolkar vi att känslan av att vara diskvalificerad som förälder ytterligare 

förstärktes.   
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IP 1: ” jag hade önskat att jag kunde vara mer delaktig i besluten rörande barnen liksom... 

jag kände inte att jag var delaktig utan det bara var de som hade beslutat allting... de är ju 

i slutändan mina barn och jag vill återförenas med dem så fort som möjligt så det var ju 

min stora vilja liksom” 

 

IP 3: “ett närmare samarbete, en bättre kommunikation. Alltså få vara med kring 

planeringen, få veta om vad som händer med barnen” 

 

Analys 

Socialtjänsten ska vara den stödjande länken som stärker den enskilda personen och 

uppmuntrar utvecklingen av ömsesidigt förtroende. Socialtjänstens uppgift är att utjämna 

maktbalansen till förmån för den enskilda individen (Andersson, 1986). Våra informanter 

uppger att de inte kände sig inkluderade i sina barns vård av socialtjänsten. Ur 

systemteoretiskt perspektiv borde Socialtjänstens arbete utformas genom att inkludera 

förälderns behov och att i största mån verka för att ha en kontinuitet gällande ansvariga 

socialsekreterare. Detta för att underlätta för både barn och föräldrar samt för 

socialsekreteraren att överblicka helhetsperspektivet och möjlighet att lära känna inblandade 

parter (Öquist, 2008).   

Studier visar dock att det är stor omsättning av socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige 

(Hultman, Forkby & Höjer, 2017). Särskilt stor är den inom enheter med 

myndighetsutövning, såsom arbetet med barn- och ungdomsutredningar. Förutom relevant 

utbildning för arbetet med barnavårdsutredningar är lång erfarenhet av stor betydelse för hur 

utredningarna utförs. I Sverige har detta uppmärksammats och det är socialnämnden som är 

ansvarig för att handläggare inom barnavårdsutredningar har tillräcklig erfarenhet (SoL kap 3 

§ 3). Trots detta visar undersökningar att var tredje handläggare inom detta område är 

nyutexaminerade (Hultman, Forkby & Höjer, 2017). 

 

En förutsättning för att beakta barnens bästa är att skapa en arbetsallians där alla inblandade 

aktörer i barnvården ska vara delaktiga i beslut kring barnen. För att barnavården ska fungera 

bra och för att man ska kunna arbeta utifrån helhetsperspektivet bör föräldrarna vara mer 

delaktiga i barnens vardag under tiden för placeringen. Det framgår i Socialtjänstlagen och 

även enligt etiska principer att samtliga aktörer bör vara delaktiga i hela processen. Inte minst 

forskningen har visat att delaktigheten påverkar resultatet (Socialstyrelsen, 2013). Föräldrarna 

är de viktigaste personerna i barnens liv och därför bör de fungera som resurs under 
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placeringen. Genom att se föräldrarna som resurs och få deras kunskap och information om 

barnet skapas känslan av delaktighet hos dem (Nylander, 2012). En del föräldrar i våra 

intervjuer kände sig inte alls delaktiga i sina barns vård vilket vi anser öka risken för att dessa 

föräldrar blir borttappade. Föräldrars delaktighet är viktig då de på detta sätt kan få sin tillit 

och självkänsla tillbaka, vilket i sig förbättrar och påskyndar återföreningsprincipen. Detta 

möjliggör även ett gott samarbete. Utgångspunkten för ett samarbete är att tillämpa 

helhetssynen då en situation ses i förhållande till hela livssituationen (Socialstyrelsen, 2012). 

Även forskningen har visat att ett gott samarbete är av vikt för barnet i den bemärkelsen att 

hen får en stabil och trygg placering (a.a.).   

Öquist (2008) menar att informationen bör ges på ett bra och tydligt sätt istället för att på ett 

mekaniskt sätt övertala och försöka driva igenom det som socialsekreteraren har beslutat. 

Enligt systemteori handlar effektiv kommunikation om att istället använda denna som ett 

resonansfenomen. Med detta menas att det viktiga sker hos mottagaren. Informationen måste 

ges till föräldrarna i tid så att de kan bearbeta informationen och sedan återkoppla. Detta kan 

också väcka förståelse hos mottagaren som förhoppningsvis kan uppnå större överblick och 

därmed känna sig mer delaktig (a.a.).  

Känslan av brist på kommunikation och bemötande av socialsekreterare förmedlas även i 

fokusgruppintervjuerna i Kapp och Propps (2002) studie från USA. Föräldrarna i studien 

beskriver att de har svårigheter att kommunicera med socialsekreterarna, vilka också byts ut 

ofta. De beskriver vidare att de kände sig respektlöst behandlade och att maktlösheten de 

redan kände vid omhändertagande ökade då de inte upplever sig delaktiga i besluten. Även i 

Llewellyn och Meyes (2012) studie framkom att mammor med intellektuella 

funktionsnedsättning beskrev att de hade stora behov av en öppen och rak kommunikation för 

att känna sig delaktiga i sitt föräldraskap. De beskrev sig också oerhört maktlösa i sin utsatta 

situation då de hade svårigheter att förstå de sammanhang de befann sig i.  

 

5.3 Upplevelse av stödet från socialtjänsten 

Föräldrarna belyste i intervjuerna vikten av stöd både vid omhändertagandet och under 

placeringen. Samtliga föräldrar uttryckte att de under omhändertagandet hamnade i en 

krissituation där de befann sig i stort behov av stöd. De berättade vidare att socialtjänsten 

saknade förståelse för händelsen och inte tog hänsyn till deras känslor som uppstått i samband 

med omhändertagandet. Utifrån föräldrarnas perspektiv brast socialtjänsten i att ge rätt stöd i 

rätt situation och att de istället hade endast barnet i fokus.  Föräldrarna hade dock förståelse 
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för att barnen alltid kommer i första hand men att de även som föräldrar hade behov av stöd 

att hantera de aktuella reaktionerna och känslorna som uppstod. Det skulle kunna hjälpa dem 

att orka finnas tillhands för sina barn. Föräldrarna berättade vidare att de stod där ensamma 

om det trauma som uppstod efter ett omhändertagande vilket fick dem känna sig maktlösa.  

  

IP 3: ”Det där med hjälp och så, hjälp fick man ju inte med de känslorna som väcktes ” 

 

IP 2: “nej alltså jag förstår att man har barnen i fokus, men det här med traumat som det 

för med sig för en förälder att bli av med barnen..., att man skulle ha lite mer hänsyn till 

de känslorna som väcks hos föräldrarna” 

 

En av mammorna uttryckte vid vår intervju att hon hade velat ha haft hjälp av en psykolog för 

att hantera sina känslor. Hon menade att trots att hon är förälder på avstånd ville hon kunna 

vara mamma för sitt barn ändå. Hon eftersökte även möjligheten att få delta i kurser för att 

stärka föräldraförmågan. En annan mamma uttryckte vikten av att bemötas med respekt och 

tillit från socialtjänsten som det mest betydelsefulla av hennes behov.  

 

IP 4: “jag är en mamma även om mitt barn inte är hemma” 

 

IP 1: “det är inte kurator jag behöver utan att de ska lita på mig att de ska förstå 

situationen jag varit med om, det skulle liksom bli bättre och göra saken bättre bara” 

 

IP 3: “Jag frågade vad det finns för hjälp och få men det fanns ingen. Vi fick aldrig några 

uppgifter om t ex stödpersoner. Man bara har tystat ner allting och så sa jag att det går 

liksom för snabbt så det kommer snart gå åt helvete. Den dagen det går åt helvete, vem 

skall hålla ansvar om det då?” 

 

Föräldrarna uppgav att de i början av omhändertagandet kände sig oförstående för hela 

situationen. De uttryckte att de kände sig frustrerade och hade till och med tackat nej till den 

hjälp de fick i samband med omhändertagandet då de befann sig i chocktillstånd. De uppgav 

att de efter en tid, när de första krisreaktionerna lagt sig, hade lättare att ta till sig den hjälp 

som socialtjänsten erbjöd. De förmedlade att de kunde känna förtroende för vissa ansvariga 

personer inom socialtjänsten när en tid hade passerat och allt lugnat sig.  
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IP 2: “...nej, inte när det hände och ett tag efter där men sen nu som sagt med de 

här senaste socialsekreterarna som har varit så har det varit bättre…” 

 

IP 1: “Men om jag tänker på det i dag så på något vis kan jag tänka: absolut, de 

har räddat barnen från sin pappa. Att de inte blir slagna längre” 

 

Analys  

Det framgår av Socialtjänstlagen att socialnämnden är skyldiga att ge föräldrarna det stöd de 

behöver i samband med ett omhändertagande av deras barn. Stödet till föräldrarna beskrivs i 

SOU:s (2015:71) utredning vara bristfälligt och är ett återkommande problem som behöver 

åtgärdas.  Det kan även variera individuellt beroende av vilken socialsekreterare som är 

ansvarig i ärendet. Därför föreslår man nu i SOU:s utredning (2015:71) att en ändring görs i 

LVU-lagen om att föräldrarna till barnet skall ges information och stöd för att kunna vara 

delaktiga i processen som omgärdar ett omhändertagande av barn (Mattsson och Vinnerljung, 

2016). 

Föräldrarna i Höjers (2007) studie upplevde inte att de hade fått särskilt stöd i samband med 

omhändertagandet och efterfrågade därför en högre kompetens hos socialtjänsten när det 

gäller förståelse av krisreaktioner. Utifrån socialtjänstens perspektiv tolkades föräldrarnas 

krisreaktioner som bevis på brist i deras föräldraförmåga (Höjer, 2012). Samtliga informanter 

i våra intervjuer berättade att de inte betraktades i sitt hela sammanhang och upplevde att 

socialtjänsten brast i helhetstänkandet. Enligt det systemteoretiska betraktelsesättet skall 

familjen ses i sitt sammanhang eftersom en familj är i sig ett system av individer som 

interagerar med andra system och påverkar varandra (Öquist, 2008). Socialtjänsten är ett 

system som har makt och är de som agerar och fattar beslut. Ju mer maktlösa föräldrarna 

känner sig desto mindre möjligheter har de att påverka förhållanden i deras närmiljö som är av 

betydelse för den egna utvecklingen. Föräldrarna har lika mycket rätt som barnet att få det 

stöd de behöver. Föräldrars, likväl som barnets rättigheter, finns reglerat genom lagar i 

makrosystemet (Andersson, 1986). Kommunen är skyldig att sörja för att föräldrar erbjuds 

insatser i form av samtal med professionella när behov föreligger (SoL 5 kap. 3§ 1st).  Det är 

betydelsefullt att förstärka skyddsfaktorer hos den egna individen och det nära nätverket på 

mikro-, meso- och makronivå för att öka samverkan mellan systemen (Levin och Lindén, 

2006).  Insatser behövs både till föräldrar och barn i form av anpassat stöd från och till de 
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olika nivåerna i Bronfenbrenners modell (Andersson, 1986). Med det menar vi att även 

socialtjänsten kan behöva insatser i form av fortbildning (Andersson, 1986). Spånberger 

Weitz (2016) påvisar i hennes studie att föräldrarna i Stockholms kommuner som har fått 

medverka i stödgrupper tillsammans med andra föräldrar med samma erfarenhet upplever det 

som mycket positivt. Detta tolkar vi som en skyddsfaktor som kan stärka föräldrarna då de 

kan interagera med andra och dela med sig av sina upplevelser.  

Vi tolkar det som att föräldrarna lämnades ensamma med alla sina känslor och krisen som 

uppstod i samband med omhändertagandet vilket kan påverka deras känsla av delaktighet på 

ett negativt sätt. I ett flertal nordiska studier har det framkommit att föräldrar som sedan 

tidigare lider av psykosocial ohälsa kan komma att må ännu sämre när barnen omhändertas 

men att man vet väldigt lite om orsak och verkan (Mattsson och Vinnerljung, 2016). Det har 

visat sig att genom att ge rehabiliterande stöd till föräldrarna bidrar man också till att göra 

barnens tillvaro tryggare både under och efter placeringstiden (a.a.).  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt ges en sammanfattning av vårt huvudresultat presenterat utifrån våra tre teman. 

Därefter diskuterar vi resultatet utifrån vårt syfte och sedan görs en diskussion kring vår valda 

metod.  Vi avslutar studien med vår slutsats.  

 

6.1 Föräldrars upplevelse av omhändertagandet 

Utifrån studiens syfte, vilken var att undersöka föräldrars upplevelse av omhändertagandet av 

deras barn samt upplevelse av det bemötande och stöd de fått från socialtjänsten, framkom det 

att föräldrarna vid omhändertagandet hamnade i ett chocktillstånd. Gemensamt för våra 

informanter var att de upplevde situationen som en kris där de saknade insikt om varför ett 

omhändertagande har skett. De berättade att många känslor väcktes i samband med 

omhändertagandet. Det kunde vara skam och skuld eller att de kände sig diskvalificerade som 

föräldrar och hade en rädsla för att betraktas som en värdelös förälder av omgivningen. De 

upplevde vidare att de fick en försämrad självbild och kände sig misslyckade i sitt 

föräldraskap. Föräldrarna antydde att socialtjänsten saknade helhetssyn kring situationen vid 

omhändertagandet och endast hade barnets behov i fokus. Föräldrarna hade en önskan om att 

socialtjänsten skulle erbjuda bättre insatser i samband med de krissituationer som ett 

omhändertagande innebar. 

När ett barn omhändertas på grund av eget beteende eller missförhållande i hemmet är det 

biland för barnets bästa att vårdas i samhällsvården. Däremot kan det ändå påverka barnet i 

omhändertagandesituationen, då de trots detta fortfarande är beroende av sina föräldrar som 

räknas som en signifikant viktig person i barnets liv. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

föräldrarna och inkludera dem i de processer som omgärdar ett omhändertagande. Genom att 

barnen tas ifrån sina föräldrar utan att ta hänsyn till föräldrarnas situation skapas oroligheter 

hos respektive parter vilket kan påverka hela processen mellan barn och föräldrar. Ju sämre 

föräldrarna mår desto större avstånd kan de få till sina placerade barn. Utifrån vår studie kan 

vi dra slutsatsen att, för att föräldrarna ska få möjlighet att upprätthålla sin självbild är det 

viktigt att de känner sig bekräftade och lyssnade på från socialtjänsten. Vi menar att 

Socialtjänsten bör verka för att uppmärksamma även det positiva hos föräldrarna och stötta 

dem där det finns brister. Utifrån våra teorier vi använt för att analysera vårt resultat har vi fått 

förståelse för vikten av att se till alla delar i ett sammanhang och inte endast se till de 

dysfunktionella delarna hos en individ. Därför vill vi belysa att vid ett omhändertagande är det 

viktigt att se föräldrarna som hela människor och inte enbart som problemfyllda människor. 
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Det är även viktigt att erbjuda föräldrarna anpassade insatser i samband med 

omhändertagandet vilket de också har efterfrågat. 

 

6.2 Delaktighet och samarbete  

Studiens resultat visade att föräldrarna hade svårt att känna sig delaktiga i omhändertagande 

processen. De upplevde att socialtjänsten brast i sitt bemötande gentemot dem. Vidare 

upplevde föräldrarna otillräcklig kontakt och kommunikation med socialtjänsten och att de 

inte blev lyssnade på som föräldrar. Samarbetet mellan föräldrarna och socialtjänsten 

upplevde föräldrarna som bristfälligt. Brister i information och kommunikation från 

socialtjänsten medförde en känsla av exkludering hos föräldrarna då de inte var aktiva i 

planering av insatser och beslut kring sina barn. Känslan av delaktighet hos föräldrarna, kan 

vara behjälpligt i den bemärkelse att de lättare kan hantera sina känslor och få förståelse för 

omständigheterna. Om föräldrarna känner sig delaktiga och aktiva i barnens vård stärks även 

barnens känsla av trygghet.    

Att vara delaktig i beslut som rör ens person kan ses som en självklarhet. I socialtjänstlagen 1 

kap. 1 § står att socialtjänstens verksamhet skall bygga på respekt för människans 

självbestämmande och integritet. I socialsekreterarnas riktlinjer från Socialstyrelsen finns 

också dokumenterat vikten av att vara lyhörd för föräldrars behov av information och stöd i 

olika skeden av processen (SOSFS 2014:6). Därför menar vi att informationen kan behöva 

ges både muntligt men också skriftligt vid upprepade tillfällen då föräldrar i kris kan ha svårt 

att ta till sig informationen på en gång. Det framgår också i riktlinjerna att föräldrarna har rätt 

att veta hur planeringen ser ut den första tiden och även att medverka i socialsekreterarnas 

arbete med en genomförandeplan för barnet. Trots detta upplever inte föräldrarna i vår studie 

att socialsekreterarna jobbar utifrån detta. Vi tolkar detta som att föräldrarna i sin krissituation 

saknar insikt om sin egen medverkan i orsaken till omhändertagandet och då också har svårt 

att ta till sig informationen de får. Vi har svårt att se att samtliga socialsekreterare skulle brista 

i sitt arbete kring att ge information och inkludera föräldrarna. Genom att ge utrymme för 

samtliga aktörer att vara delaktiga i planeringen runt barnet underlättas samarbetet mellan 

parterna.  
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6.3 Föräldrars upplevelse av stöd från socialtjänsten 

Utifrån föräldrarnas perspektiv brister socialtjänst på att ge rätt stöd i rätt situation. 

Föräldrarna i vår studie var missnöjda med socialtjänstens arbete under placeringen av sina 

barn. De uttryckte att det saknades stöd och förståelse från socialsekreterarna när det gäller 

deras behov vid placeringen av barnet. Föräldrarna antydde att de hamnade i någon form av 

kris även de som samtyckt till placeringen. Någon av våra informanter uttryckte behov av att 

få stöd i att stärka sin föräldraroll. Därför är det viktigt att de får rätt insatser utifrån deras 

behov och den fas de befinner sig i.  En del fick erbjudande om stöd men upplevde det inte 

som tillräckligt.  

Baserat på studiens resultat anser vi att det vore betydelsefullt för föräldrarna att erbjudas 

samtalsgrupper med föräldrar som har liknande erfarenheter för att kunna samtala och dela 

med sig av sina upplevelser. De kan få en större förståelse i sin problematik och insikt i 

händelsen. Socialtjänsten kan hjälpa på många olika sätt och är skyldig att erbjuda stöd till 

föräldrar som är i behov av det.  

För att ha ett helhetsperspektiv är det av vikt att ta hänsyn till vad biologiska föräldrar har för 

behov av stöd vid den förändrade föräldrarollen. Detta visar sig även vara betydelsefullt för 

barnets bästa.  

 

6.4 Metoddiskussion  

I vår studie har vi som tidigare nämnts använt oss av semistrukturerad intervju som metod för 

vår empiri. Metoden fungerade bra och vi har fått svar som täcker våra frågeställningar dock 

kan man tänka att svaren hade varit rikare i sin beskrivning om vi som forskare hade större 

erfarenhet av intervjusituationen. Om vi hade fått tillgång till större urval av informanter 

kunde vi ha fått bredare kunskap inom området vi valde att studera. 

Vi var två personer vid intervjuerna och kompletterade varandra. Vi utgick från 

intervjuguiden men ställde också frågor spontant som föll sig naturligt vilket skulle kunna 

påverka svaren från de olika informanterna. 

Vi har använt innehållsanalys i vår studie eftersom analysmetoden är en öppen 

forskningsmetod och ett flexibelt tillvägagångssätt. De analysverktygen som vi skulle kunna 

ha använt oss av är fenomenologisk eller narrativ analysmetod som eventuellt skulle kunnat 

ge en viss skillnad i tolkning av svaren.   
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Systemteorin med fokus på utvecklingsekologiskt perspektiv som vi valt att använda till den 

här studien ansåg vi relevant i förhållande till vårt syfte. Teorin har varit ett stort hjälpmedel 

då den kunde hjälpa oss att studera och uppfatta brister i de olika systemen och finna 

teoretiska perspektiv för att se hela sammanhanget i en situation som ett omhändertagande av 

barn utgör utifrån föräldrars perspektiv. Vi skulle kunnat komplettera systemteori genom att 

också använda oss av empowerment som teori i tolkning och analys av vårt material. Denna 

skulle kunna peka på förhållanden som strävar efter att stärka individen. Men eftersom vårt 

fokus också var på individers upplevelser av samarbetet med organisationer använde vi oss av 

systemteorin och ett utvecklingsekologiskt perspektiv för att få syn på hur individen påverkas 

av ett föränderligt system när barnet omhändertas av socialtjänsten. Systemteorin tillsammans 

med utvecklingsekologiskt perspektiv hjälpte oss i vår studie att få en större förståelse för hur 

individen i ett system är beroende av andra system för sin utveckling. 

 

6.5 Slutsats 

Studien visar stora likheter med tidigare forskning när det gäller biologiska föräldrars 

upplevelser av omhändertagandet samt upplevelser av stödet från socialtjänsten. I vår studie 

liksom i tidigare forskning framkommer att socialtjänstens arbete upplevs som bristfällig av 

föräldrarna till placerade barn.  Socialtjänsten antyds sakna kunskap i att hantera föräldrarnas 

krisreaktioner som uppstår initialt under omhändertagandet. Dessutom brister socialtjänsten i 

att erbjuda behovsanpassat stöd till föräldrarna, vilket är något som efterfrågades av 

föräldrarna både i våra intervjuer samt i tidigare forskning. Vår slutsats blir att socialtjänsten 

bör tänka över och utveckla sitt arbetssätt vid omhändertagandet av barn för att även få 

föräldrarna att känna sig inkluderade och delaktiga i detta svåra skede både för föräldrar och 

barn.  Deras upplevelse av att vara med om ett omhändertagande måste vara av så 

livsomvälvande karaktär att det är svår att sätta sig in i för dem som inte upplevt något 

liknande. Socialsekreterarna måste verkligen arbeta med fingertoppskänsla och erfarenhet för 

att uppfatta signalerna från föräldrarna om stöd och hjälp.  
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Bilaga 1, informationsbrev 

 

 
Akademin för hälsa och arbetsliv 
  

Vill Du delta i en studie om föräldrars upplevelse av omhändertagandet av sina barn? 

  

Syftet med studien är att undersöka hur biologiska föräldrar till placerade barn upplever 

att få sina barn omhändertagna samt hur de upplever bemötandet och det stöd de får från 

Socialtjänsten i samband med detta. 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till socionom vid 

Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer under vecka 15 och 16 

2018. Intervjun kommer att beröra din erfarenhet som förälder vid omhändertagandet av 

ditt/dina barn. Intervjun beräknas ta 45–60 minuter, det är viktigt att intervjun sker i ostörd 

miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i 

text. 

  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation 

till andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha 

möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Hör av dig till oss per telefon eller mejl om 

Du är intresserad. 

Ansvariga för studien är Roaa Toma och Anna Eriksson och vår handledare är Yvonne 

Sjöblom. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss 

 

Roaa Toma                       Anna Eriksson     Yvonne Sjöblom 

Student                                    Student                   Professor i socialt arbete 

ofk15rta@student.hig.se            ofk15aes@student.hig.se yvonne.sjoblom@hig.se 

073-7342409          073-0556788                    026-648983 
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Bilaga 2, intervjuguide 

  

Vill du berätta hur det gick till när barnet/barnen blev omhändertaget? Berätta. Hur var 

det för dig? Vad hände? 

Hur upplevde du omhändertagandet? 

• Vilka känslor väcks hos dig? 

• Hur har detta påverkat din syn på dig själv i föräldrarollen? 

• Vilket stöd får ni i samband med den kris som ett omhändertagande innebär? 

Beskriv hur samarbetet mellan dig och socialtjänsten har fungerat under tiden ditt 

barn/dina barn varit placerade. 

• Hur upplever ni samarbetet med familjehemmet/ HVB-hemmet? 

• Hur har kontakten sett ut? 

• Vad tycker du har fungerat bra? 

• Vad tycker du har fungerat mindre bra? 

• Känner du dig delaktig i besluten kring ditt barn/dina barn? 

• Vad skulle kunna förbättras för att du skulle känna dig mer delaktig? 

• Vad krävs av dig för att samarbetet skall vara bra? 

• Vad behöver du för verktyg för ett bra samarbete? 

Vilket stöd erbjuds du från socialtjänsten avseende hantering av egna tankar och känslor 

under tiden ditt barn/dina barn var placerat/placerade? 

  

• Vilket stöd får ni för att vara ”föräldrar på avstånd” under placeringstiden? 

• Tar ni emot det erbjudna stödet från socialtjänsten? Om ja, vad?  Om nej, 

varför? 

• Hur skulle du önskat att stödet såg ut? 

• Vilket förtroende har du för socialtjänsten? 

• Upplever du brister i socialtjänstens arbete? 

• Vilket stöd skulle du vilja ha utöver det du får idag från socialtjänsten? 

 

Finns det någonting du vill tillägga? 

  



 

33 

Bilaga 3, exempel på meningskoncentrering av materialet 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Tema 

”De gjorde en 

placering…, det blev 

ju trauma både för mitt 

barn och för mig för att 

vi inte fick träffa 

varann heller på flera 

månader” 
  

Vi upplevde ett 

trauma både jag 

och mitt barn när 

de placerade hen. 

En traumatisk 

upplevelse för 

barn och 

förälder. 

Traumaupplevelse Föräldrarnas 

upplevelse av 

omhändertagandet 

”det är det tuffaste vi 

har varit med om, det 

var som en chock, det 

var skam för oss…, vi 

trodde aldrig att vi 

skulle komma till den 

nivån…, det var en 

chock det var ilska det 

var sorg det var en 

obeskrivlig känsla, tills 

idag kan jag inte fatta 

att det där har hänt 

oss” 

Vi kunde inte 

fatta vad som 

hänt. Det är det 

tuffaste vi varit 

med om. 

Obeskrivligt. 

Skamligt. Vi 

kände chock, sorg 

och ilska. 

En obeskrivlig, 

skamlig 

chockupplevelse 

Skam och skuld Föräldrarnas 

upplevelse av 

omhändertagandet 

 ”Nej, nej ingenting 

alls, det är de som 

bestämmer det är de 

som väljer och det är 

de som kräver och jag 

måste bara följa efter, 

jag har inget val jag 

har ingenting som jag 

kan säga, så upplever 

jag i alla fall” 

Det är de som 

bestämmer, 

kräver och väljer. 

Jag har inget val, 

jag bara följer 

efter och kan inte 

säga någonting. 

Maktutövning. 

Har inga 

valmöjligheter. 

Maktlöshet Delaktighet och 

samarbete 

”att vi hade bättre 

kommunikation…. Jag 

sa det att hellre att jag 

får veta saker, även om 

det kanske är jobbigt, 

så vill man hellre få 

veta … alltså vara 

delaktig...än att inte få 

veta någonting” 
  

Jag vill ha en 

bättre 

kommunikation 

och få veta och 

vara delaktig 

hellre än att inte 

veta någonting. 

Vill få 

information och 

känna sig 

delaktig 

Information och 

kommunikation. 
Delaktighet och 

samarbete 

”Det där med hjälp och 

så… hjälp fick man ju 

inte med de känslorna 

som väcktes ” 

Jag fick inte hjälp 

med att hantera 

ina känslor. 

  Krishantering Upplevelse av 

stödet från 

socialtjänsten 


