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Abstrakt 
 

Genom hela 1900- och början av 2000-talet har det tillkommit lagar eller gjorts lagändringar 

för att säkerställa att barn som är familjehemsplacerade får så bra vård som möjligt. År 2006 

sändes dokumentären ”Stulen barndom” som visade på hur illa barn hade haft det under en 

barnhemsplacering. Den debatt detta skapade resulterade i nya paragrafer i Socialtjänstlagen 

och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Målet med denna studie var att 

undersöka om socialtjänsten i tre kommuner i Sverige hade implementerat den nya lagen och 

om arbetet hade förändrats och i sådana fall hur. Studien är byggd på semistrukturerade 

intervjuer med tre kommuner av olika storlek. I varje kommun intervjuades socialnämndens 

ordförande och en socialsekreterare inom socialtjänsten som arbetade med utredningar och 

placeringar av barn och eller tonåringar. I resultatet kan man se att en viss förändring skett av 

socialtjänstens arbete efter lagändringarna, men det som är avgörande i arbetet med utsatta 

barn är viljan hos politiker och socialsekreterare att göra ett gott arbete för att säkerställa att 

barnet bästa är i fokus. 
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Förord 

 

Den här studien hade inte varit möjlig att genomföra utan deltagare. Vi vill därför här börja 

med att tacka de sex personer i de tre olika kommunerna som valde att ställa upp som 

intervjupersoner. Er roll i detta arbete är ovärderlig. Vi vill också tacka vår handledare 

Kenneth Ögren för allt stöd. Du har under hela arbetsgången hjälpt oss i rätt riktning. Din 

positiva inställning och entusiasm över uppsatsämnet har gjort att vi orkat hela vägen.  

TACK!  
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden för studien. Bakgrunden övergår till problemformulering 

som slutligen utmynnar i studiens syfte och frågeställningar. Den sista delen av kapitlet 

redovisar avgränsningar, begreppsförklaringar och redovisning av sökmotorer och sökord. 

Som socionomstudent har man en förhoppning om att kunna göra skillnad i någons liv när 

man kommer ut i arbetslivet. Många är de grupper i samhället som behöver extra stöd och 

hjälp. Barn som far illa berör oss alla extra mycket, de är utelämnade åt en vuxenvärld som 

inte alltid vill väl och har små möjligheter att själva påverka sin tillvaro. Att i sitt arbete 

utreda ärenden som rör barn i behov av skydd och stöd måste vara en av de svåraste 

arbetsuppgifterna en socionom kan ha. När diskussionerna kring uppsatsskrivandet kom igång 

stod det klart att vi skulle skriva om något som berörde barn. Till slut kunde vi enas och 

bestämde oss för att skriva om familjehemsplaceringar. Intresset väcktes efter att vi sett ett 

avsnitt av “Uppdrag granskning” där tre medelålders män berättade om den vanvård de blivit 

utsatta för när de varit familjehemsplacerade. Detta är en del av vår historia men också vår 

nutid. Lagförändringar har gjorts genom alla tider för att förbättra villkoren för de barn som är 

familjehemsplacerade, men det har aldrig blivit riktigt bra. Att få kunskap om varför vanvård i 

familjehem kan inträffa och samtidigt utforska vad som görs för att förhindra att det händer 

igen kändes viktigt utifrån vår kommande yrkesroll. 

Det kan vara svårt med arbetsfördelningen i en studie när man är tre författare. Vi bestämde 

ganska snabbt att vi ville försöka skriva så mycket som möjligt tillsammans för att få ihop ett 

bra arbete. Varje författare har haft ansvar för en intervjukommun, det ansvaret handlade om 

att ta kontakt med intervjupersoner, intervjua och transkribera intervjun. När intervjuerna 

transkriberats lästes de igenom av samtliga författare och kodning och kategorisering gjordes 

tillsammans, likaså arbetet med att sammanställa resultat och tolka materialet.  Alla har alltså 

dragit ett ungefär lika tungt lass i alla delar, förutom teoridelen som Ann-Cathrine skrivit. 

1.1 Bakgrund  

Den första lagen i Sverige som kom till för att skydda utsatta barn kom 1902, lag om 

fosterbarns vård (1902:63). Man började uppmärksamma en överdödlighet bland småbarn och 

ville samla alla olika aktörer som tidigare haft ansvaret för fosterbarnsvård under en och 

samma lag. Denna lag syftade inte till att kontrollera lämpligheten hos fosterhemmen, 

däremot till att skydda barn under sju år som var placerade i fosterhem som fick ersättning, 

övriga placerade föll utanför lagens bestämmelser. Denna lag bidrog till att barnen nu fick rätt 

till ett visst skydd av samhället. Sedan dess har lagen omformulerats och omarbetats många 

gånger. 1982 kom Socialtjänstlagen (2001:453), med den samlades allt socialt arbete under en 

och samma lag och samtidigt avskaffades den tidigare lagen om samhällets barnavård. Samma 

år kom lagen om vård av unga (1990:52), en tvångslag, vars syfte var att reglera vård som inte 

kunde ske i samförstånd. Begreppet fosterhem och fosterbarn togs bort och ersattes med 

familjehem och underåriga som togs emot för stadigvarande vård och fostran i annans hem. 

Lagändringarna som gjorts har syftat till att stärka barns rätt till en trygg uppväxt (SOU 

2009:68).  

I november 2005 visade SVT dokumentären ”Stulen barndom” som handlade om barn på ett 

barnhem i Alingsås under femtio- sextio- och sjuttiotalet. I dokumentären visade det sig att 

barn blivit utsatta för våld, sexuella övergrepp och systematiska kränkningar på barnhemmet. 

Utifrån de uppgifter som kom fram startades, på regeringens initiativ år 2006, en utredning 

som kallades ”Vanvård i social barnavård” (SOU 2011:61). Denna hade till uppgift att ge de 



7 
 

drabbade upprättelse samt ge förslag på områden som behövde förbättras. Under utredningen 

intervjuades 866 personer som varit placerade utanför hemmet mellan åren 1922-2003. I och 

med denna utredning gav regeringen i uppdrag åt lagrådet att se över om den aktuella 

lagstiftningen rörande familjehemsplacerade barn och unga var tillräcklig för att skydda barn 

från att fara illa i familjehem (prop. 2012/13:10). 

I regeringens proposition (2012/13:10), som kom till följd av utredningen “Vanvård i social 

barnavård”, sägs att för att stärka stödet och skyddet för barn och unga ska de som 

omhändertas av samhället och placeras i familjehem ha kontakt med en egen 

socialsekreterare. Vidare måste en omedelbar skyddsbedömning göras vid anmälan som rör 

barn eller unga. I alla beslut om vård eller behandling ska barnets bästa ligga till grund (ibid). 

Denna proposition låg till grund för de lagförändringar i Socialtjänstlagen och Lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga som började gälla 1 januari 2013 (ibid). 

I Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga 

(1990:52) har detta inneburit en del nya paragrafer. De nya paragrafer som rör 

familjehemsplacering finns i kap 6 och kap 11 i Socialtjänstlagen (SoL) och 13a § i Lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  Några av de nya paragraferna är: utbildning 

ska tillhandahållas för familjehemmen (6 kap 6c§ SoL), familjehemmen ska även få den hjälp 

de behöver i form av råd och stöd (6 kap 7a§ SoL). I kap 6, 7b § SoL och i 13a § LVU anges 

hur socialnämnden ska följa vården av familjehemsplacerade barn och unga. Det handlar om 

regelbundna besök, enskilda samtal med det placerade barnet, familjehemsföräldrarna samt 

vårdnadshavarna. När ett barn placeras i familjehem ska den få en egen socialsekreterare som 

har till ansvar att ha regelbunden kontakt med barnet utifrån dennes behov och önskemål (6 

kap 7c§ SoL). Nämnden kan, om en utredning avslutas utan beslut, besluta att följa upp 

barnets situation (11 kap 4a§ SoL). Denna paragraf är tillämplig om barnet bedöms vara i 

behov av stöd eller skydd och där samtycke till detta saknas. Socialnämnden får göra en sådan 

uppföljning som omnämns i 4a § när ett barn varit familjehemsplacerat och vården upphört 

(11 kap 4b§ SoL ).  

Den myndighet som tidigare haft tillsynsansvaret för att socialtjänsten följer den lagstiftning 

och de riktlinjerna de är skyldiga till är Socialstyrelsen. I juli 2013 överfördes tillsynsansvaret 

till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO är en statlig myndighet som följer 

regeringens direktiv. Att IVO regelbundet ska dra slutsatser och analysera de 

missförhållanden och brister som finns inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är 

regeringens mål. Regeringen har också som mål att återge vad de ser i tillsynen för att dra 

lärdom av den och undvika att exempelvis vanvård av barn händer igen, samt ge vägledning 

och råd till organisationerna och verksamheterna inom ramen av deras ansvar. IVO har ansvar 

för handläggningar av anmälningar av Lex Sarah och Lex Maria och ska även se till att 

kommunen rapporterar beslut som inte är verkställda. Den stora huvuduppgiften som IVO har 

är att undersöka om invånarna i Sverige får säker vård och omsorg. Vården ska följa lagarna 

samt ha god kvalité. Eftersom IVO inte kan kontrollera alla verksamheter ligger ansvaret på 

huvudmännen i varje verksamhet att vården är säker (http://www.ivo.se/om-

ivo/Sidor/default.aspx). 

Hur många barn och unga är det då som berörs av lagändringen rörande familjehemsvård? 

Enligt socialstyrelsens rapport ”Barn och unga – insatser 2012” var 29 600 barn och unga 

placerade någon gång under 2012. Av dessa barn var ungefär 40 procent flickor och 60 

procent pojkar. Den 1 november 2012 hade 20 800 barn och unga heldygnsinsats. Av dessa 

hade 15 300 vård med stöd av SoL, 5200 fick vård enligt LVU och ungefär 300 barn och unga 

var omedelbart omhändertagna enligt LVU. Den vanligaste placeringsformen, oavsett kön, 

http://www.ivo.se/om-ivo/Sidor/default.aspx
http://www.ivo.se/om-ivo/Sidor/default.aspx
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bland barn och unga som hade insats den 1 november var familjehem (Sveriges officiella 

statistik, Socialstyrelsen, 2012). 

1.2 Problemformulering 

Lagändringarna gällande familjehemsvård som infördes 1januari 2013 ska bidra till att stärka 

barnens rättssäkerhet. Det är upp till kommunerna att ansvara för att dessa lagar 

implementeras i verksamheterna som arbetar inom just detta område. Utredningen ”Vanvård i 

social barnavård” (2011:61) ger oss kunskap om hur illa barn blivit behandlade inom den 

sociala barnavården genom alla tider, en kunskap som vi måste ha med oss inför framtida 

arbete med barn i utsatta livssituationer. Vanvården i social barnavård måste upphöra och det 

måste alltid finnas en strävan efter att bli bättre. Vi tror att det alldeles för ofta förekommer att 

barn far illa i familjehem och vår förhoppning är att de nya paragraferna i SoL och LVU kan 

bidra till en förändring. Samtidigt är vi medvetna om att förändring inom större organisationer 

kan ta tid och vara svåra att genomföra, därför blir det intressant att undersöka hur 

socialtjänstens arbete rörande barn som far illa har påverkats av lagändringen.  

1.3 Syfte 

Den här studien syftar till att undersöka vilken påverkan lagändringen i SoL och LVU har på 

socialtjänstens arbete rörande familjehemsplacering i tre kommuner i Sverige. 

1.4 Frågeställningar 

 

 På vilket sätt har lagändringarna påverkat socialtjänsten praktiska arbete med 

utredning och placering av barn i utsatta livssituationer? 

 

 På vilket sätt har lagändringarna påverkat socialtjänstens praktiska arbete med 

uppföljning av barn som är placerade i familjehem? 

 

 Hur ser arbetet ut kring familjehem och på vilket sätt har det förändrats sedan 

lagändringen? 

1.5 Avgränsningar 

Studien avsåg inte att undersöka varför barn och unga blir placerade i familjehem med stöd av 

SoL eller LVU. Inte heller var avsikten att gå in på individernas upplevelse av placeringen. 

Fokus i denna studie låg på kommunens sätt att svara upp till och anpassa sig efter 

lagändringarna, på politisk- och handläggarnivå. Vi har valt att avgränsa oss till barn som är 

placerade i familjehem, alltså inte de barn som är placerade på hem för särskild vård och 

boende (Hvb-hem). Denna avgränsning har gjorts då en del av undersökningens syfte var att 

undersöka hur kommunerna möter upp den lagstiftning som rör stöd och utbildning när det 

gäller familjehem. Det fanns ett intresse av att undersöka det komplexa i att ge privatpersoner 

ansvaret för att ta hand om barn i utsatta livssituationer. Ansvaret över barnet på ett Hvb-hem 

ligger på utbildad personal och därför valdes det bort. 
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1.6 Begreppsdefinitioner 

1.6.1 Familjehem 

Socialtjänstförordningen 2001:937, 3 kap 2 §: ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på 

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

vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. 

1.6.2 Familjehemsplacerade barn 

Med begreppet familjehemsplacerade barn avses barn som är frivilligt placerade (SoL) eller 

barn som är tvångsplacerade med stöd av LVU, i ett familjehem. Ett omhändertagande kan bli 

aktuellt av två skäl. Antingen lever barnet i en familj som har stora sociala och ekonomiska 

svårigheter, vilket kan innebära att föräldrarna inte förmår ge barnet den kärlek och den goda 

uppfostran det behöver. Barnet kan också omhändertas på grund av eget beteende, exempelvis 

drogmissbruk eller kriminalitet 

(http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4728). 

1.6.3 Barnets bästa/barnet i fokus 

Barnets bästa/barnet i fokus är ett begrepp som hämtats från FNs konvention om barnets 

rättigheter. Konventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Artikel 

3 i barnkonventionen, som den också kallas, talar om att det vid alla åtgärder som rör barn är 

det barnets bästa som ska komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och 

vad som är bäst för barnet måste avgöras i varje enskilt fall 

(http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/). 

1.7 Redovisning av sökmotorer och sökord 

Material och litteratur som passade det aktuella ämnesområdet letades upp genom sökningar i 

Google samt genom sökning av artiklar i databaserna EBSCO, DiVA och SocINDEX. De 

sökord som användes var child welfare decisions, social work, neglect, maltreatment, foster 

care, children, chilren abuse in foster care, law changes. Artiklarna var internationella och 

samtliga har varit peer-rewied. De artiklar som användes i studien var de vi bedömde vara 

mest relevanta för studiens syfte. 

  

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4728
http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/
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2. Tidigare forskning 

Här följer en genomgång av tidigare forskning gjord inom ämnet familjehemsplacerade barn. 

Den första delen redovisar statliga utredningar som gjorts gällande barn som far illa, del två 

berör socialsekreterarnas handläggning och arbetsmetoder. 

2.1 Statliga utredningar 

I den svenska utredningen “Vanvård i social barnavård” från 2011 framkom det att barn 

genom alla tider farit illa i familjehem och annat hem för stöd och boende. Utredningen 

visade på att det brustit på många plan, främst när det gällde socialtjänstens närvaro och 

tillsyn av barnens vård. Det visade sig också att det fanns stora brister vad gällde kontakten 

med det enskilda barnet. Utredningen menade att samhället hade bidragit till att möjliggöra 

vanvård, misshandel och övergrepp på familjehemsplacerade barn i och med avsaknad av 

uppföljning och tillsyn av familjehemmen (SOU 2011:61). 

I regeringens utredning, ”Barnet som samhället svek- åtgärder med anledning av övergrepp 

och allvarliga försummelser i samhället”, framkom det att det inte bara var i Sverige barn har 

farit illa i samhällsvården. Utredningen gjordes som en följd av resultatet från utredningen, 

”Vanvård i social barnavård”. Man ville med den nya utredningen undersöka hur de barn som 

farit illa i samhällets barnavård kunde få upprättelse, därför kallas denna utredning oftast för 

Upprättelseutredningen. (SOU 2011:61) 

Det har gjorts liknande kartläggningar i fler länder, bland annat Norge, Irland, Island, Wales, 

Australien och Kanada, för att ta reda på förekomsten av vanvård inom social barnavård. Det 

fanns stora likheter mellan dessa kartläggningar och utredningen om social barnavård i 

Sverige. Likheterna som nämndes i upprättelseutredningen var det bristande intresset från 

omvärlden för barnen, barnens maktlöshet och övergivenhet, grymheterna i övergreppen och 

att de vanvårdades röster inte hörts förrän media uppmärksammat dem (SOU 2011:61). 

I Australien fick en kommitté i uppdrag att utreda vanvården i social barnavård.  De fick ta 

del av hundratals vittnesmål över hur barn genom hela 1900-talet haft det när de varit 

placerade utanför hemmet. Berättelserna vittnade om känslomässiga, fysiska och sexuella 

övergrepp. (Australia. Senate Community Affairs References Committee, 2004).  

I Norge tillsattes en utredningsgrupp liknande den i Sverige. Denna grupp tog del av tidigare 

dokumentation och vittnesmål från barn som varit placerade under åren 1945-1980. Även i 

Norge visade undersökningen på att det var ett stort antal barn som varit utsatta för fysiska 

och psykiska övergrepp under den tid de varit placerade (NOU 2004:23). 

2.2 Handläggning och arbetsmetoder 

I en studie som gjorts i Norge framkom det att socialsekreterarna vid placering av barn ofta 

lade fokus på föräldrarna istället för på barnet. När man till exempel valde att avsluta en 

placering gjorde man det med hänsyn till de biologiska föräldrarnas egenskaper och inte till 

barnets. Studien menade att socialsekreterarna som jobbade med barnskyddsfrågor var 

tvungna att se till att säkra välfärden för barn och samtidigt värna om den enskilda familjens 

rätt till integritet. Socialsekreteraren förväntades alltså fatta beslut utifrån denna tvetydighet 

och osäkerhet (Christiansen & Anderssen, 2009).  
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Det finns en komplexitet i att det inte finns några klara riktlinjer när och på vilket sätt 

ansvariga myndigheter ska ingripa för barns skydd i svensk lagstiftning. I studien ”Barnskydd 

i Sverige - rättsliga dilemman” (Leviner, 2013) tas detta upp. I studien framkom det att 

regleringens starka fokus på frivillighet ofta bidrog till att barn som for illa inte identifierades 

och därför inte fick rätt hjälp. I lagstiftningen fanns det en konflikt mellan rätt till ett privat- 

och familjeliv och barns rätt till skydd. Det var därför inte konstigt att myndigheter tyckte det 

var svårt att tillämpa reglerna för barns skydd när denna konflikt fanns. Bara för att det fanns 

en konflikt var det inte därmed sagt att båda sidor vägde lika tungt. Studien visade att både på 

nationell och internationell nivå hade föräldrarnas rätt till privat- och familjeliv getts större 

rättslig betydelse än barns rätt till skydd. Det fanns en stor oklarhet när socialtjänstens 

ingripande skulle gå från frivillighet till tvång. Slutligen visade studien på att det kunde vara 

välfärdsstatens oundvikliga dilemma, att alla barn inte kunde vara skyddade, oavsett ambition 

och system som fanns för att just göra detta.  

Beslut som fattats av socialarbetare, speciellt när det gällde skyddsbedömning av ett barn, var 

ett svårt och utmanande arbete och innehöll alltid ett visst mått av osäkerhet. I en kanadensisk 

studie (Stokes & Schmidt, 2012) undersöktes hur socialarbetarna handlade ärenden som 

gällde barn. Socialarbetarna arbetade med riskbedömning som verktyg, vilket innebar ett 

standardiserat sätt att arbeta som skulle ge bättre förutsägbarhet. Men bedömningarna var mer 

komplicerade än vad ett standardiserat verktyg kunde hantera. Socialarbetarna tolkade 

klientens situation och gjorde bedömningar som passade in i en social kontext. De använde 

sig då av sunt förnuft/intuition/tyst kunskap, dessa var personliga och användes som ett filter 

för att tolka situationen. Författarna visade att trots påtryckningar att anta en teknisk, rationell 

inställning till sitt beslutsfattande, använde sig socialarbetarna av sin intuition och tysta 

kunskap i det sociala arbetets praktik. De använde sig själv och sin erfarenhetsmässiga 

kunskap för att fatta beslut om att utveckla klientrelationen samtidigt som de 

uppmärksammade empirisk forskning, för att fatta beslut om risk och säkerhet. 

I en studie som genomförts i USA framkom det att det är viktigt att man utarbetar speciella 

arbetsmetoder för att kunna genomföra långvariga förändringar när det gäller barns välfärd. 

Studien visar på att det är dessa arbetsmetoder som bidrar till att lagförändringar genomförs 

och implementeras. Det är alltså inte lagförändringen i sig som är det viktiga utan på vilket 

sätt man arbetar (Noonan, Sabel & Simon, 2009).  

Vilket synsätt man använder när man arbetar utifrån ”barnets bästa” beror till stor del på 

vilket samhälle det är som undersöks. I en Norsk-Australiensisk studie visade det sig att 

tolkningen av barnperspektivet kunde se väldigt olika ut. Det australiska barnperspektivet var 

inriktat på att skydda barn från risken att skadas och utsättas för vanvård och resulterade i ett 

stigande antal placeringar medan Norges fokus låg på att ge stöd till familjen. I Norge var 

man mer öppen för kontextuella lösningar för att minimera problem medan Australiens 

betoning låg på rutiner och standardiserade bedömningar, alltså två ganska olika sätt att 

angripa problemet trots att man säger sig arbeta med barnets bästa för ögonen (Kojan & 

Lonne, 2012). 
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3. Metod  

Följande avsnitt är en redovisning av urval- och datainsamlingsmetod, studiens eventuella 

bortfall samt hur vi gått tillväga genom hela processen. Avsnittet avslutas med våra 

reflektioner över de metoder vi använt oss av och hur vi tänkt kring metodens etiska 

frågeställningar. 

3.1 Val av datainsamlingsmetod och urval  

Studien har genomförts i tre olika kommuner i Sverige. Två mellanstora kommuner samt en liten 

kommun. I studien gjordes sex intervjuer, två i varje kommun, där en socialsekreterare och 

socialnämndens ordförare intervjuades. Att undersöka vilken påverkan lagändringen i SoL och 

LVU har på socialtjänstens arbete rörande familjehemsplacering i tre kommuner i Sverige var 

studiens syfte. Därför ansågs det viktigt att intervjua både socialnämndens ordförande då de är 

ytterst ansvariga för att socialtjänstens verksamhet följer lagen och socialsekreterarna som arbetar 

med handläggningen av ärenden. Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide (se bilaga 2). 

Det urval som användes i studien var ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

de personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren blir intervjupersoner i studien 

(Bryman, 2011). 

3.2 Bortfall  

Bortfallet i en studie består av personer som inte vill eller kan medverka i en intervju eller en 

enkätundersökning (Bryman, 2011). De som kontaktades ställde upp på att bli intervjuade. I 

en av intervjuerna glömdes de tre sista frågorna bort, det var i intervjun med Stora 

kommunens socialnämndsordförande. Dessa tre frågor skickades sedan på mail till 

intervjupersonen så att de kunde besvaras i efterhand. Frågorna besvarades dock aldrig vilket 

genererar i ett partiellt bortfall i studien. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med socialnämndens ordförande via mail och/eller telefon. Enhetschefer som 

arbetar med familjehemsplaceringar i de olika kommunerna kontaktades också på samma sätt 

som socialnämndens ordförande. I den första kontakten informerades om syftet med studien 

samt de etiska principerna. Enhetscheferna i två av kommunerna hänvisade sedan vidare till 

socialsekreterare som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. I den tredje kommunen 

användes en av författarnas tidigare kontakter inom socialtjänsten för att komma i kontakt 

med en socialsekreterare som kunde delta i studien. Intervjuerna var semistrukturerade (se 

bilaga 1.3, 1.4). Semistrukturerade intervjuer ger en struktur i intervjun men samtidigt 

möjligheten att ställa följdfrågor eller ta frågorna i en annan ordning än den i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Vi valde att ansvara för intervjuerna i varsin kommun. I de två större 

kommunerna utfördes intervjuerna på plats. I den tredje och minsta kommunen genomfördes 

intervjuerna via telefonkontakt. Intervjuerna transkriberades sedan av ansvarig intervjuare. 

Analysen av materialet genomfördes med utgångspunkt i konventionell innehållsanalys. Med 

denna analysmetod utgår man inte från förutbestämda kategorier utan man låter koder och 

kategorier komma från det insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Syftet med 

analysen var att få fram den underliggande, latenta, nivån i materialet och på så sätt få fram 

temat. När intervjuerna transkriberats blev nästa steg att plocka ut meningsbärande enheter 

som kodades. Därefter sammanfördes koderna i olika kategorier baserade på innehåll och 

betydelse. Utifrån intervjuernas innehåll, koderna och kategorierna formades ett tema som 

visade på den underliggande meningen i det insamlade materialet (se bilaga 1.5, 1.6).  
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Nedan visas exempel på koder, kategorier och tema: 

Meningsbärande enheter Kategori Tema 

Viktigt med förtroende 

mellan barn och 

socialsekreterare 

Barnet i fokus Lagändringen har viss 

påverkan på socialtjänstens 

arbete men viljan att göra 

ett gott arbete för att 

barnen ska få en bra 

situation är minst lika 

viktig. 

Utreder på rätt sätt men blir 

ändå fel 

Problematik kring 

familjehem 

 

3.4 Etiska reflektioner 

Forskningsetiska överväganden handlar om att hitta en godtagbar balans mellan olika legitima 

intressen. Ett av dessa intressen är kunskap. Ny kunskap kan bidra till både samhällets och 

individens utveckling och är därför värdefull. Andra legitima intressen är integritetsskyddet 

samt rätten till skydd mot olika former av risk och skada. Hur de personer som medverkar i 

forskningen behandlas är alltså en viktig del i forskningsetiken. Detta kan också kallas extern 

forskaretik. Den interna forskningsetiken rör de etiska frågor som gäller själva hantverket, 

alltså det ansvar forskaren har gentemot forskningen och forskningssamhället, även kallat 

forskaretik. (Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 2011). 

För svensk forskning gäller fyra etiska principer som rör frivillighet, anonymitet, integritet 

och konfidentialitet för de personer som är föremål för forskning. Dessa är 

informationskravet, det vill säga att berörda personer ska känna till studiens syfte, vilka 

moment som ingår och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet gäller deltagarnas rätt att 

själva bestämma över sin medverkan och konfidentialitetskravet att uppgifter om personer ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Principen om nyttjandekravet säger att de 

uppgifter som samlas in endast får användas för just ett specifikt forskningsändamål (Bryman, 

2011). 

Före intervjuerna informerades respondenterna i ett följebrev om studiens syfte (se bilaga 1.1, 

1.2), intervjuns struktur och att deltagandet i alla steg var frivilligt, vilket innebar att 

personerna hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vidare informerades de om att 

redovisningen av materialet skulle ske så att inga enskilda personer skulle kunna identifieras 

samt att materialet endast skulle användas för denna studie. Genom detta uppfyllde studien de 

etiska kraven. 

3.5 Metodologiska reflektioner 

Det låga deltagarantalet är studiens svaghet och man kan alltid fråga sig om resultatet hade 

blivit annorlunda eller om resultatet hade kunnat styrkas med fler deltagare. Urvalet av 

intervjupersoner var ett bekvämlighetsurval vilket betyder att man inte kan garantera att just 

dessa personer är representativa för personal inom socialtjänstens familjehemsvård och det 

politiska styret, vilket får till följd att resultaten inte går att generalisera (Bryman, 2011). 

Bekvämlighetsurvalet ansågs dock vara det bästa urvalet då det inte var möjligt att få tag i 

listor över anställda som jobbar inom socialtjänsten och därmed svårt att till exempel använda 

sig av ett sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval ökar möjligheten för att statistiskt kunna 
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generalisera resultatet då urvalet är slumpmässigt, dock ger det inga garantier för detta. Är till 

exempel bortfallet i en kvantitativ enkätstudie stort kan man inte tala om ett 

sannolikhetsurval, även om det var det som var intentionen från början. Sociala fenomen är 

alldeles för varierande, föränderliga och bundna till en viss kontext för att kunna generaliseras 

hur som helst (Thornberg & Fejes, 2009).  

Enligt Bryman (2011) består en kvalitativ studies trovärdighet av fyra delkriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Tillförlitlighet handlar om att forskaren uppfattar intervjupersonernas sociala verklighet på 

rätt sätt samt att forskningen utförts i enlighet med de etiska regler som finns. 

Intervjupersonerna har erbjudits att ta del av den transkriberade intervjun samt resultatet av 

studien. En av intervjupersonerna valde att läsa transkriberingen. Tillförlitligheten hade varit 

större om alla hade läst och bekräftat att deras verklighet uppfattats på rätt sätt. Det går alltså 

inte att säkert säga att vi uppfattat intervjupersonerna på rätt sätt. Resultatet av studien ville 

alla intervjupersoner ta del av vilket är bra, med det sagt så får intervjupersonerna chans att ta 

del av studien i sin helhet men det finns då ingen möjlighet för dem att på något sätt 

kommentera eller ändra på den uppfattning av deras verklighet som vi fått.   

Vad gäller överförbarheten har författarna försökt säkerställa den genom att beskriva alla steg 

i processen, ge en fyllig redogörelse över de olika faser som ingått samt beskriva hur urvalet 

gjorts. Verksamheten inom socialtjänsten har beskrivits så detaljerat det är möjligt utifrån 

konfidentialitetskravet. Denna beskrivning av hela processen gör även att andra kan bedöma 

studiens pålitlighet. För att det ska vara möjligt att styrka och konfirmera resultaten har vi 

agerat i god tro och inte låtit några personliga värderingar färga vår studie. 
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4. Teori  

Här redovisas de teorier vi använt oss av för att tolka det insamlade materialet. Den teori 

som passade bäst utifrån vårt syfte och våra frågeställningar var organisationsteorin och 

kapitlet inleds med en beskrivning av den. Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för 

studien har varit hermeneutisk och en genomgång av det synsättet följer efter 

organisationsteorin. Slutligen presenteras en reflektion över de valda teorierna. 

4.1 Organisationsteori 

Organisationer har ett mycket stort inflytande över våra liv. De flesta av oss tillhör någon 

organisation, och vissa av oss tillhör flera stycken. För att uppnå mål som inte är möjliga att 

nå med bara en enskild människas arbete upprättas organisationer. Det finns vissa universella 

drag som gäller organisationer. Viktigast av dessa är människor, struktur, aktivitet, kultur och 

mål. Dessa fem komponenter hänger samman och påverkar varandra sinsemellan. När man 

pratar om organisationsteori menar man inte en enda, sammanhängande och allomfattande 

teori om ett visst fenomen. Organisationsteorins avsikt är att beskriva organisationsfenomenet 

och de olika delfenomen som tillhör organisationen. Teorin ska även säga oss något om 

fenomenets orsak (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

4.1.1 Organisation och kultur 

Som en konsekvens av människors gemenskap efter en långvarig interaktion - till exempel på 

en arbetsplats - uppstår en kultur. En organisation innehåller ofta flera kulturer och ur dessa 

kan subkulturer uppstå. En dominerande kultur och flera subkulturer är ofta lätta att observera 

i stora organisationer. De centrala värderingarna som delas av en majoritet av organisationens 

medlemmar uttrycks i den dominerande kulturen. Subkulturer är mer kopplade till 

organisatoriska enheter, exempelvis avdelningar, eller så kan subkulturen vara baserad på att 

människor har samma arbetsuppgifter eller samma profession (Abrahamsson & Andersen, 

2005). 

4.1.2 Institutionalisering 

Att så många människor delar grundläggande uppfattningar, värderingar och förväntningar i 

en organisation beror dels på det dagliga umgänge de har och de spontana processer som 

uppstår, men också i att organisationens ledning medvetet arbetar för att värderingar och 

uppfattningar hos de anställda ska återge en bestämd bild av organisationen. Denna strävan 

från ledningens sida, att individerna som arbetar i organisationen ska ha liknande värderingar, 

kallas för institutionalisering. Att institutionalisera innebär att man inför värderingar bakom 

de tekniska krav som arbetsuppgiften kräver (Selznick, 1968). 

4.1.3 Legitimitet och makt 

En nödvändig förutsättning för deltagande och socialt liv i ett samhälle är att regler 

accepteras. Att något är legitimt innebär att det är berättigat, rättfärdigat, accepterat. Att en 

företeelse är legitim innebär, förutom att den också är laglig, att den är moraliskt accepterad 

och berättigad. Om en majoritet av medborgarna godtar denna företeelse blir den legitim, 

därmed inte sagt att de behöver uppskatta den. För en organisations- eller företagsledning är 

legitimitet både en nödvändig och en problematisk resurs. Nödvändig då den är en 

förutsättning för en ledningsposition, och problematisk därför att den kontrolleras av andra. 

Begreppet legitimitet är viktigt när det handlar om vilka grupper eller personer inom en 

organisation som får göra sin röst hörd (Karlsson, 1991). 
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Yttre legitimitet handlar om att utåt sett visa att organisationens arbete leder till resultat. 

Risken är annars att aktörer i omgivningen tappar sitt intresse för organisationen. 

Huvudmannen och ledningen för en organisation måste arbeta med relationerna till 

omgivningen för att behålla sin legitimitet. Inre legitimitet handlar om att organisationens 

ledare måste vara accepterad och att organisationen har en god atmosfär. Missnöje hos de 

anställda måste förhindras då detta kan ha negativa effekter på produktiviteten (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). 

4.1.4 Institutionell teori 

För att en organisation ska vinna legitimitet måste den anpassa sig till de institutionella 

spelregler som de dominerande aktörerna i omgivningen har. Organisationen påverkas på så 

sätt av de förhållningssätt och kulturella ramar som förmedlas av andra aktörer. Begreppet 

institution har använts för att beskriva den ordning som uppstår mellan och inom 

organisationer. I forskningen kring institutioner betonas tre strukturer vilka är av regulativ, 

normativ eller kognitiv karaktär. Den regulativa strukturen kan bestå av lagar och regler, 

administrativa rutiner och formella ledningssystem. Den normativa strukturen innehåller 

förväntningar, värderingar eller pliktkänsla. Den kognitiva strukturen kan exempelvis vara 

kategoriseringar eller identiteter som för användaren känns självklara. Det är angeläget att 

betona skillnaden mellan fenomenen institution och organisation, en organisation är mer en 

fysisk enhet medan institutionen är de idéer som genomsyrar en organisation och dessa idéer 

kan existera även utanför organisationen (Grape, Blom & Johansson, 2006). 

Den institutionella teorin pekar på både den yttre och inre legitimiteten genom att betona 

regler och värden och förhållandet mellan samhälle, organisation och individ. Institutionell 

teori ser organisationer som öppna system som starkt påverkas av sin omgivning. 

Organisationens effektivitet begränsas av olika kulturella och sociala faktorer. Enligt 

institutionell teori är organisationer är socialt konstruerade fenomen, dvs. en produkt av idéer, 

värdesystem och värdeuppfattningar. Organisationen speglar på olika sätt sin omgivning och 

blir genom olika påtryckningar likformig med omgivningen (Abrahamsson & Andersen, 

2005). 

4.1.5 Organisationsteorin kopplat till studiens syfte 

Socialt arbete utförs nästan uteslutande i relativt stora organisationer som är mer eller mindre 

byråkratiserade. Dessa organisationer tillhör nästan utan undantag någon av välfärdsstatens 

kärnområden. Kommunernas socialtjänst tillhör en av dessa människobehandlande 

organisationer inom den offentliga sektorn. Organisationen gör det möjligt för socialarbetaren 

att få tillgång till den makt och de resurser som behövs för att arbetet ska kunna utföras 

(Lundström & Sunesson, 2006). Organisationsteori handlar om att förstå hur organisationer 

fungerar och kan hjälpa oss att förklara hur individer och grupper tänker och agerar inom 

organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Socialtjänsten är en organisation som arbetar utifrån lagar och riktlinjer. Socialtjänsten är 

även en institution där värderingar och grundläggande uppfattningar styr arbetet med 

människor i utsatta livssituationer. Ingen socialtjänst är den andra helt lik då organisationer 

ofta innehåller flera kulturer. Med kulturer menar vi här att man på en speciell arbetsplats kan 

ha ett visst sätt att se på sitt arbete och de möjligheter man har att hjälpa klienterna. 

Socialtjänsten är beroende av legitimitet, alltså en moralisk acceptans från omgivningen, för 

att kunna genomföra svåra arbetsuppgifter så som omhändertagande av barn. För att få denna 

legitimitet måste socialtjänsten anpassa sig och arbeta efter de spelregler som dominerande 

aktörer och omgivningen har. När fall av vanvård uppmärksammas hotas legitimiteten. Hur en 
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organisation som socialtjänsten påverkas av lagändringar kan se olika ut beroende på 

värderingar och grundläggande uppfattningar som råder på arbetsplatsen. I och med att 

studiens syfte var att undersöka vilken påverkan lagändringen hade på socialtjänstens arbete 

bedömde vi att organisationsteorin var lämplig för tolkning av det insamlade materialet. 

4.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

4.2.1 Hermeneutik 

För att få en fördjupad förståelse för det empiriska materialet i denna studie användes 

hermeneutik. Hermeneutik är en vetenskapsteori som handlar om att förstå, tolka och kunna 

förmedla upplevelsen av ett eller flera fenomen (Westerlund, 2009). Att tolka och sträva efter 

förståelse i allmän mening är relevant i en mängd olika sammanhang för oss människor. Till 

vardags tolkar vi det vi ser och upplever, och det vi uppfattar som sanningar är istället ofta en 

tolkning som gäller i ett visst bestämt sammanhang, exempelvis det samhälle där vi växte 

upp. Hermeneutiken är en filosofi om förståelsens villkor, men även en benämning för en 

forskningsansats som använder tolkning som ett redskap för analysen. Tolkningarna är inte 

sanningar utifrån orsak - verkan, utan ett nytt och fördjupat sätt att förstå tankemönster, 

känsloreaktioner, motiv för handlingar och mänskliga aktiviteter (Sohlberg, 2011). 

När det gäller hermeneutisk analys- och tolkningsprocess finns ingen generell modell att 

arbeta efter. Detta beror bland annat på att forskare går in i en tolkningsprocess med olika 

förförståelse. Utifrån förförståelsen kan man välja olika sätt att ta sig an materialet, har jag 

positiva erfarenheter kring ett fenomen har jag ett angreppssätt, har jag mestadels negativa 

erfarenheter kanske jag väljer att tolka fenomenet på ett annat sätt. Alla individer bär på 

förutfattade meningar, övertygelser och fördomar och dessa måste man kunna förhålla sig till. 

För att kunna få förståelse och tolka empirin behöver forskaren alltså vara medveten om sin 

förförståelse (Westerlund, 2009). 

4.2.2 Den hermeneutiska cirkeln 

Den “hermeneutiska cirkeln” är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken. Den hermeneutiska 

cirkeln syftar på att förståelsen växer fram genom en ständig rörelse mellan individens 

förförståelse och mötet med nya kunskaper och erfarenheter. Genom att röra sig fram och 

tillbaka mellan helhet och delar av materialet som vi försöker förstå, blir det till slut möjligt 

att få en enhetlig förståelse som visar på det samband som finns mellan delarna och helheten 

som de bildar. Det man tidigare lärt sig får alltså ny mening genom ny erfarenhet och ny 

kunskap som sätter in den gamla kunskapen i ett nytt sammanhang (Thomassen, 2012). 

Cirkelmetaforen kan vara något missvisande då en cirkel ju slutar där den börjar, alltså att 

förståelseprocessen leds tillbaka till samma punkt där den började. Rörelsen mellan helhet och 

del leder till en förändrad och fördjupad förståelse och därför har den “hermeneutiska 

spiralen” föreslagits som en bättre beteckning av denna process (Thomassen, 2012). 

4.3 Teorireflektion 

Organisationer är alltför komplexa för att kunna förklaras med enstaka teoretiska begrepp. 

Organisationsteorin har därför inte en dominerande förklaringsmodell utan snarare ett flertal 

möjliga teoretiska perspektiv ur vilka man kan betrakta och analysera organisationer. Under 

inläsningen av teorin stod det klart att en avgränsning var nödvändig för att vårt insamlade 

material skulle kunna analyseras på ett bra sätt. Tanken var inte att ha en uttömmande 
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beskrivning av organisationsteorin då den är så bred och omfattar så många olika delar och 

riktningar av organisationer utan att ta med dem delar ur organisationsteorin som vi tyckte var 

till hjälp i vår tolkning av det insamlade materialet. Förändringsteori eller 

implementeringsteori hade kunnat vara användbara i vissa delar av tolkningen som ett 

alternativ till organisationsteori. Vi bedömde dock att organisationsteorin var omfattande nog 

och därför användbar för tolkningen av hela det insamlade materialet.                          

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten blev hermeneutik. Hermeneutiken beskriver så bra 

det sätt på vilket hela denna studie växt fram. Arbetet med studien har hela tiden pendlat 

mellan den förförståelse vi haft och de nya kunskaper vi mött under arbetet. De nya 

kunskaperna har blivit till ny förförståelse och på det sättet har vi rört oss och fram och 

tillbaka mellan del och helhet och kommit till nya insikter. Även den kvalitativa 

innehållsanalysen har ett hermeneutiskt tillvägagångssätt vilket gjort att hermeneutiken varit 

en självklar del i genom hela processen.  
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5. Empiri 

I detta kapitel beskrivs kort de tre kommuner som studien utgår ifrån. Vidare följer en 

redovisning av intervjuerna och en beskrivning av de arbetsuppgifter som nämndens 

ordförande har i varje kommun samt varje socialsekreterares arbetsområde. 

5.1 Redovisning av intervjuer 

För att anonymisera de kommuner som ingick i studien har vi valt att benämna dem i 

storleksordning; Stora kommunen, Mellankommunen samt Lilla kommunen. 

5.1.1 Intervju socialnämndens ordförande 

Personerna som intervjuats var folkvalda politiker från tre olika kommuner i Sverige som satt 

som ordföranden i olika bestämmande organ. Stora kommunen med ca.118 00 invånare hade 

socialdemokratiskt styre i kommunfullmäktige. Mellankommunen med ca.72 000 invånare 

hade även de ett socialdemokratiskt styre i kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige i Lilla 

kommunen med ca 34 000 invånare styrde borgerliga partier.  Intervjupersonerna från Stora 

och Mellankommunen satt som ordförande i socialnämnden. I Lilla kommunen hade 

socialnämnden gett socialutskottet delegation att fatta beslut i individärenden och därför var 

respondenten från Lilla kommunen ordförande i socialutskottet.  

Intervjupersonerna beskrev sina arbetsuppgifter på liknande sätt. De två större kommunernas 

ordförande hade ett bredare arbetsfält där de hade ansvar för kommunernas uppgifter gällande 

äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Lilla kommunens ordförande 

hade fått delegation gällande vissa delar av socialnämndens ansvarsområden, till exempel 

barnutredningar, LSS-bedömningar rörande barn som är placerade och vuxenärenden med 

missbruksproblematik.  

Ordförandena fick berätta hur de arbetade med rekrytering i respektive kommun. Det 

framkom då att arbetet med rekrytering av familjehem såg olika ut i de olika kommunerna vi 

valt att undersöka. I en Mellankommunen och Lilla kommunen ansvarade socialsekreterarna 

för rekrytering av familjehem i sin egen kommun. I Stora kommunen fanns ett samarbete med 

fem andra kommuner. De samarbetade med rekrytering och utbildning av familjehem och 

hade sitt huvudkontor i den kommun vi valt att undersöka. 

5.1.2 Intervju socialsekreterare 

De som valdes som intervjupersoner var socialsekreterare från tre olika kommuner i Sverige. 

Dessa arbetade på olika sätt med familjehemsplacerade barn och ungdomar. 

Intervjupersonerna fick börja med att beskriva sina arbetsuppgifter. Lilla kommunens 

socialsekreterare jobbade som barnsekreterare och ansvarade för kontakten med de placerade 

barnen och ungdomarna. Tanken var att socialsekreteraren i Stora kommunen skulle få ett 

liknande uppdrag men dennes arbetsuppgifter var lite oklara då kommunen genomgick en stor 

omorganisation. Mellankommunens socialsekreterare arbetade med hela förloppet, från 

utredning till placering, med inriktning på ungdomar. Intervjupersonerna hade alla jobbat med 

familjehemsplacering i mer än fyra år och kunde därför på ett bra sätt beskriva de 

förändringar som gjorts under tid.  

Personerna som intervjuades var alla positiva till en mer uppstramad lagstiftning gällande 

familjehemsplacerade barn och ungdomar men tog till sig den nya lagstiftningen på olika sätt. 

Mellankommunen menade att det inte innebar så stora förändringar för deras sätt att jobba, de 
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ansåg att de redan jobbade med en tydlig inriktning på att barnets röst skulle bli hörd. Lilla 

kommunens socialsekreterare berättade att denne hade gått från att ha hand om hela förloppet, 

från utredning till placering, till att bara ha ansvar för placering. Socialsekreteraren i Lilla 

kommunen kunde se stora fördelar med detta i och med att det då lades mer fokus på det 

placerade barnet. Stora kommunen socialsekreterare kunde se att det var positivt att 

lagstiftningen gav barnen ett större fokus men kunde inte säga hur det skulle påverka dennes 

arbetsuppgifter.  

6. Resultat 
 

Här följer en redovisning av studiens resultat och den indelning i kategorier som gjorts 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med analysen var att få fram den underliggande, 

latenta nivån i materialet, ett tema.  Nedan redovisas de kategorier som skapats utifrån de 

koder som framkom genom innehållsanalysen. Kategorierna utmynnar i ett tema som 

presenteras efter kategorierna. Intervjuerna med socialnämndens ordförande respektive 

socialsekreterarna redovisas i var sin del. Slutligen redogörs tolkning och slutsatser samt 

resultat kopplat till teorin. 

6.1 Socialnämndens ordförande 

6.1.1 Kvalitet och kontroll 

Det yttersta ansvaret för placerade barn i kommunen ligger på socialnämndens ordförande. 

Mycket av arbetet handlar om att säkerställa att de beslut som tas, tas på rätt grund utifrån 

lagstiftningen. Den första kategorin handlar därför om kvalitet och kontroll. Exempel på 

koder i denna kategori är kvalitetsbedömning, utredning ska hålla måttet, objektivitet, vill 

göra ett gott arbete oavsett tillsyn samt tidigare problem ger hårdare kontroll. 

Socialnämndens ordförande i Mellankommunen och ordföranden i socialutskottet i Lilla 

kommunen talar om vikten av en korrekt genomförd utredning för att man ska kunna fatta ett 

bra beslut och uttrycker det på detta vis: 

Se om all fakta finns med och om vi fått svar på alla frågor, se om den 

[utredningen] är belyst ur alla perspektiv så att utredningen så att säga håller 

måttet. /.../ vi ser väl oss lite som en kvalitetsbedömning. 

Utredningarna har blivit mycket bättre men ledamöterna i SU [socialutskottet] är 

också väldigt kritiska och ifrågasättande denna perioden. 

… det får inte vara en massa tyckanden i utredningarna utan de ska bygga på 

fakta. 

Mellankommunens socialnämndsordförande uttrycker sin strävan efter att arbeta för barnets 

bästa oavsett den tillsyn man står under: 

Man känner ju hela tiden att man måste försöka göra ett bra arbete utifrån 

barnets situation…/.../ barnet ska ta del av den utredning som är gjord så att man 

ser vad som hänt, och då är det viktigt också att det syns i utredningen att vi har 

agerat och vågat ta de beslut som behövs för att barnet ska få en bra situation. 
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Tillsynen över socialtjänsten i Sverige ligger från 2013 på IVO. Ingen av de undersökta 

kommunerna har märkt någon större skillnad i tillsynen över verksamheten. Ordföranden för 

socialutskottet i Lilla kommunen säger så här: 

… jag vet ju att deras uppdrag ser lite annorlunda ut, men jag kan inte säga att 

jag ser någon större skillnad /…/ förhoppningsvis blir det att det blir, blir lite 

tuffare /…/ all kvalitetskontroll är bra. 

6.1.2 Implementering 

Nästa kategori berör implementeringen av lagförändringen och de koder som ryms inom 

denna kategori är jobbat så länge, inga stora förändringar, förändring tar tid, anpassat 

arbetssätt, utbildning och handledning samt personalomsättning.  

Arbetssättet måste anpassas efter lagändringen och hur man har gått tillväga i kommunerna 

ser lite olika ut. Socialnämndens ordförande i Mellankommunen menar att lagändringen inte 

inneburit så stora förändringar i verksamheten för dem men säger att personalen ändå 

erbjudits utbildning i ämnet: 

vi har jobbat utifrån det sättet tidigare, så det blev inte så stora förändringar /…/ 

det är väl inte lagstiftningen utan arbetssättet att ständigt bli bättre som är 

utmaningen, det är viktigt. /…/ och de får hjälp med utbildning och det känner jag 

mig trygg med 

Stora kommunens socialnämndsordförande beskriver att de kände sig förberedda när den nya 

lagen trädde i kraft den 1 januari 2013.  

vi hade påbörjat arbetet redan när den var ute på remiss så att säga för vi såg att 

den troligen kommer att gå, för det handlar ju om bättre uppföljning till exempel 

Ordföranden i socialutskottet i Lilla kommunen uttrycker att de länge haft personalbrist och 

att det i sin tur kan försvåra implementeringen av den nya lagstiftningen.  

det tar ju tid så att säga att genomföra förändringen /…/ Alltså vår 

personalsituation inom, just den här individ- och familjeomsorgen, den har varit 

ansträngd under en lång tid 

6.1.3 Barnet i fokus 

En familjehemsplacering innebär ett ingrepp i ett barns liv och det är barnets behov som ska 

väga tyngst när man fattar ett beslut. I lagändringen är det ett större fokus på det placerade 

barnet. Barnet har rätt till en egen socialsekreterare och det ska genomföras regelbundna 

uppföljningar där barnet ska höras. Den tredje kategorin innehåller koder som berör Barnet i 

fokus, exempel på dessa koder är barnsekreterare, enskilda barnsamtal, kontinuerliga träffar, 

barnets behov det viktigaste, bygga förtroende, ej ekonomi utan barnets bästa, inte sära på 

syskon och bra avslut.  

De tre ordförandena menar att det alltid måste vara barnets bästa som står i fokus. 

Socialnämndsordföranden i Mellankommunen uttrycker det så här:  

… men det är ju inte ekonomin det är ju barnets behov vi måste titta på och 

försöka göra någonting… 
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… och då är det viktigt också att det syns i utredningen att vi har agerat och vågat 

ta de beslut som behövs för att barnet ska få en bra situation. 

Stora kommunens socialnämndsordförande säger: 

Och vi jobbar mycket med barnperspektivet /.../. Det innebär ju att det inte är vad 

föräldrarna tycker eller vad familjehemmet tycker utan det är barnets behov som 

ska stå i centrum. 

Ordföranden i socialutskottet i Lilla kommunen talar om att de tycker att det är bra att barnen 

fått en egen person som de kan vända sig till: 

Att man verkligen ser till att skapa den bästa relation mellan handläggare och 

barnet så att barnet också vågar tala ut om hur deras situation verkligen är.  

6.1.4 Familjehem 

En viktig del i att vården av placerade barn blir bra är att det finns tillgång till välfungerande 

familjehem och att man kan rekrytera nya familjehem. Familjehemmen ska erbjudas 

utbildning och stöd under pågående uppdrag enligt lagändringen som trädde i kraft 2013. Den 

fjärde kategorin omfattar arbetet kring familjehem och exempel på koder i denna kategori är 

ökad konkurrens, utreds noga ändå fel, viktigt med stöd och utbildning, stort uppdrag, svårt 

rekrytera samt vanliga familjer där saker händer.  

Intervjupersonerna uttrycker att det är svårt för kommunen att rekrytera nya familjehem och 

de familjehem man redan har är för få. Konkurrensen från privata aktörer har gjort att man 

dessutom förlorat familjehem som varit kontrakterade hos kommunen. 

Mellankommunens socialnämndsordförande berättar om det ständiga behovet av familjehem 

och hur man arbetar med rekrytering av hemmen: 

Det är ett ständigt behov av familjehem och kostnaderna har ökat otroligt mycket, 

och konkurrensen har ökat också om familjehemmen så att det är svårt. 

… familjehemsgruppen är ju ute och annonserar i radio, eller tv har de ju haft 

också nu, sen far man runt ute i kommunen på olika ställen några gånger per år 

och har träffar där man informerar om familjehem och vad det innebär att vara 

familjehem. Vi har ju på hemsidan också… 

Ordförande i socialutskottet i Lilla kommunen uttrycker svårigheten med att utreda ett 

blivande familjehem: 

... det ställs ju höga krav på familjehem, jag har all respekt för dem som ställer 

upp på det, men det finns ju alltid sådana som gör det utav fel anledning… Det 

går ju inte att komma ifrån, det är väldigt, väldigt svårt att så att säga… man gör 

dom här utredningarna på familjehemmen, å man kontrollerar enligt konstens 

alla regler... men det kan ändå bli fel… 

Vidare talar Lilla kommunens ordförande om tillgången på familjehem och att man köper in 

tjänsten: 

Vi har... inte sådär väldigt många egna familjehem men vi jobbar på att ta in mer, 

utan många gånger då så är man beroende av att få tag i familjehem, det är helt 

enkelt att vi köper in dem /…/ många familjehem är knutna till ett bolag… 
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I Stora kommunen är också bristen på familjehem ett problem och man annonserar i tidning 

och tv för att nå nya familjehem. En tanke är att använda de befintliga familjehemmen som 

ambassadörer för verksamheten: 

... det handlar ju också om att bygga upp förtroende, på något sätt att få 

familjehem som fungerar väldigt bra att prata om det. För det pratar de mycket 

om att det är ju i genom de som är nöjda och som fungerar väl som vi kan nå fler. 

6.1.5 Framtiden 

Den lagändring som genomförts har som mål att förhindra att barn i framtiden ska fara illa i 

familjehem. Det var därför intressant att se hur socialnämndens ordförande i de tre 

intervjukommunerna tänker kring detta. Denna kategori innefattar därför koder som handlar 

om framtiden. Koder i denna kategori är exempelvis utveckla uppföljningsarbetet, hela 

samhällets ansvar, relation viktigt, mer uppföljning behöver inte betyda bättre vård och 

slutligen medveten att förbättring alltid kan göras.  

Att uppföljningsarbetet är viktigt talar alla tre ordföranden om, men man har lite olika 

uppfattning om vad som är bra uppföljningsarbete. Socialnämndsordföranden i Stora 

kommunen tror inte att det automatiskt blir bättre om man har tätare uppföljning: 

Ibland kan man i sin iver säga att nämen vi måste dit fyra gånger per år eller tre 

gånger per år eller liknande men blir det bättre av det då? Eller handlar det om 

att man måste se med andra ögon? Liksom verkligen titta på, ha enskilda samtal 

med barnet och liksom att man gör det grundligare. 

Ordföranden i socialutskottet i Lilla kommunen reflekterar över hur man ska utveckla 

uppföljningsarbetet: 

att man har tillräckligt stort antal träffar både med barnen i familjen… att man 

följer upp runtikring. Att man på alla sätt kontrollerar att det fungerar för barnen. 

Att det kontrollsystemet blir så bra som det någonsin kan bli å jag tror alltid att 

man måste… jobba med att utveckla, att göra bättre att hitta nya vägar. /…/ men 

som sagt allt, ingenting är någonsin så bra att man inte kan förbättra det. Att man 

är medveten om det. 

Mellankommunens socialnämndsordförande talar om allas vårt ansvar när det gäller barn som 

far illa och uttrycker detta som att: 

alla i samhället vågar ta ställning och gör orosanmälningar, och att vi ska bli 

bättre på att ta emot och bli bättre på att när man fått ta del av orosanmälningar 

att vi kan på ett bättre sätt ha samtal med de som gör orosanmälningar så att de 

känner att det verkligen händer något när man gör en orosanmälan. 
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6.2 Socialsekreterare 

6.2.1 Implementering 

Implementering handlar om hur man praktiskt genomför en lagändring. Exempel på koder i 

denna kategori är jobbade redan så, lag=tvång, efterleva lagen, egen kontaktperson ska 

implementeras samt hårdare granskning från nämnden. 

Lilla kommunens socialsekreterare uttrycker att en lagändring sätter press på kommunerna att 

erbjuda bättre vård: 

… när det finns i lagen så är det något man måste göra... då blir det också mer 

lika mellan kommunerna. Så det tycker jag är kalasbra. 

Inför lagändringen upplevde socialsekreteraren i Mellankommunen en oro i personalgruppen. 

De trodde att en omorganisation skulle vara nödvändig utifrån den nya lagen. 

Socialsekreteraren beskrev att de tyckte att detta inte var nödvändigt då dem ansåg att man 

redan följde lagen: 

… jag vet när första [lagändringen] kom där under 2012 då vart man rädd att: 

‘hur ska vi få ihop det organisationsmässigt?’, /.../ men sen visade det sig att det 

inte var så utan till mångt och mycket måste jag nog säga att vi jobbade redan 

som det var tänkt /.../ en egen socialsekreterare är ju vad vi anses vara, alltså vi 

behövde inte göra om någonting sådant. Jag skulle tro att det mer är BBIC som 

har gjort de stora skillnaderna… 

Mellankommunens socialsekreterare upplevde även en skärpning från nämndens sida efter 

lagändringen: 

att vi är mer granskade, vilket är jättebra. /…/ [det har blivit] tätare uppföljning 

kring vissa placeringar, att de [socialnämnden] inte vill avvakta 6 månaders-

övervägandet [lagstadgad omprövning av vården] utan att de vill ha en rapport, 

kanske om de märker att ‘är det här verkligen rätt placeringar?’ eller ‘räcker det 

här familjehemmet till?’ /.../ Då vill de inte avvakta ett halvår och det tycker jag 

är jättesunt”. 

Socialsekreteraren i Stora kommunen beskriver att man inte kommit lika långt: 

Ja men det här utifrån barnets ska ha en egen kontaktperson, en egen 

socialsekreterare, det… det försöker man ju, just nu implementera i vår 

verksamhet. /…/ man har försökt, man anade väl att det här var på gång och man 

har försökt att jobba för att man liksom ska följa det… 

6.2.2 Barnet i fokus  

I lagändringen har barnet rätt till en egen socialsekreterare och det ska genomföras 

regelbundna uppföljningar där barnet ska höras. Denna kategori innefattar koder som 

beskriver vikten av att ha barnet i fokus när man jobbar med familjehemsplacering. Sådana 

koder kan till exempel vara barnsekreterare, ryggen-fri-tänket, barn får inte glömmas bort 

samt viktigt med förtroende mellan barn och socialsekreterare.  

Mellan- och Lilla kommunens socialsekreterare pratar om de förändringar som skett i 

kommunen i och med uppmärksammandet av att barn farit illa i familjehem. 
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Mellankommunens socialsekreterare uttrycker att man har ett ”ryggen-fri-tänk” som innebär 

att man är rädd för att ta fel beslut och därför är extra noggrann i sitt arbete. 

Socialsekreteraren säger så här: 

... och det är väl ryggen-fri-tänket säkert, efter det här med vanvårdsutredningen, 

att kommunerna har ögonen på sig. Men ryggen-fri-tänket är ju bra på så sätt att 

det är barnen som vinner på det i slutändan. Så jag tycker att AU 

[socialnämndens arbetsutskott] har större koll på oss… 

I lagändringen som trädde i kraft 2013 står det att de placerade barnen ska få tillgång till en 

egen socialsekreterare. Lilla kommunens socialsekreterare är mycket positiv till denna 

lagändring: 

Nej men jag tänker väl att det är bra för då blir det en mer utpräglad profession 

på något sätt att man visar väl på att det är en viktig grupp, familjehemsplacerade 

barn, att man får lite extra fokus på just dom så att dom inte glöms bort. 

De intervjuade socialsekreterana tycker det är viktigt att barnet känner förtroende för sin 

socialsekreterare. Stora kommunens socialsekreterare uttrycker det så här: 

Jag tänker så här för att, för att få en relation med till barnet och för att, jag 

menar att det är viktigt med detaljer./.../ alltså sådana saker som man kommer 

ihåg om en viktig person och som är betydelsefulla och det vill ju de [barnen] 

känna när man kommer, att de är lyssnade på. 

Mellankommunens socialsekreterare pekar på vikten av att bygga relation med barnet på detta 

sätt: 

Och kommer vi och ska ha enskilda samtal vid överväganden eller när man 

träffas enskilt och de [barnen] är utsatta för härskartekniker och alltihop, så 

krävs det verkligen att man har förtroende för en socialsekreterare för att våga gå 

emot det… 

6.2.3 Problematik kring familjehem 

Lagändringen säger att familjehem ska erbjudas utbildning och stöd under pågående uppdrag 

för att förbättra vården. Problematik kring familjehem är den kategori som förklarar de 

problem som kan uppstå i familjehem och när det inte finns tillgång till familjehem. Koderna i 

denna kategori är exempelvis utreder på rätt sätt men blir ändå fel, utredningsmetoder ej 

tillräckliga, för många sammanbrott (matchning), korta placeringar flyttar runt (matchning), 

svårigheter med matchning, anknytningsmönster, annonser och letar hos redan kontrakterade 

familjehem. 

Stora och Mellankommunens socialsekreterare berättar att eftersom de har så få familjehem 

blir det svårt att göra bra matchningar. Socialsekreteraren i Mellankommunen säger så här: 

Vi har alldeles för lite familjehem, vi klarar inte av att matcha barnets behov för 

vi har alldeles för lite familjehem att matcha emot så vi får ta det vi har. Det blir 

felmatchning. 
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Socialsekreteraren i Stora kommunen uttrycker det på detta sätt: 

… det kan vara svårt att hitta familjehem om jag har förstått det rätt till vissa 

barn /…/ det är inte så himla självklart och speciellt inte traditionella familjehem. 

/…/ det ser vi ju att det finns ont om platser då vi väntar på matchningar. 

Bristen på familjehem tror Lilla kommunens socialsekreterare beror på att det krävs en hel del 

för att vara familjehem: 

... det är ganska svårt att hitta familjehem. Sedan krävs det ju ganska mycket för 

att vara familjehem också. 

Mellankommunens socialsekreterare berättar att många placeringar inte får det avslut som de 

hade önskat: 

... statistiskt sett är ju sammanbrotten [målen är inte uppfyllda men placeringen 

avslutas] alldeles för många, det är ytterst sällan att vi placerar någon och att de 

är där något år, över tid tills de är 18 utan det är ju statistiskt sett hemskt många 

sammanbrott, korta placeringar... 

De menar att utredningsmetoden de använder sig av ibland inte är tillräcklig: 

… det droppar igenom för många med, ja, jag tycker helt ärligt att det kommer 

igenom för många som har egna svårigheter. 

Socialsekreterarna i intervjukommunerna beskriver en svårighet att rekrytera familjer som vill 

bli familjehem. Mellankommunens socialsekreterare talar om hur man går tillväga för att 

rekrytera: 

De är ju ute utanför mataffärer, de försöker vara överallt, de annonserar i 

dagstidningen, de annonserar på hemsidor. Jag tror att annonseringen är 

ganska… men det är fortfarande oerhört svårt att rekrytera. 

I Stora kommunen används liknande metoder menar socialsekreteraren: 

... allt från annonseringar till att höra, till att försöka plocka upp, ringa runt och 

ta reda på gamla placeringar, hålla dem ajour liksom. Att om det avslutas 

placeringar att de ringer upp och kollar hur det ser ut. 

Att rekrytera i familjehemmens nätverk är en möjlig väg att gå enligt Lilla kommunens 

socialsekreterare: 

... alltså lite så att man kan sondera terrängen inom familjehemmens nätverk som 

dom har. Det kanske är någon kusin eller något som till den familjen som vill vara 

familjehem så. 

Lilla kommunens socialsekreterare beskriver hur utredningen av familjehemmet görs: 

... det är ju ganska omfattande i utredning och de, där ingår ju både enskilda 

intervjuer och en intervju tillsammans med dem. Och sedan tar man ju alltid in… 

utdrag från belastningsregistret. 

 



27 
 

6.2.4 Framtiden  

Den lagändring som genomförts har som mål att förhindra att barn i framtiden ska fara illa i 

familjehem. Det var därför intressant att se hur socialsekreterarna i de tre 

intervjukommunerna tänker kring detta. Denna kategori innefattar därför koder som handlar 

om framtiden. Exempel på dessa koder är önskar större diskussion kring placering, 

familjehem - Soc största utmaning, viktigt att följa upp, värdera familjehemsarbetet mer samt 

måste bli bättre på matchning.  

Mellankommunens socialsekreterare önskar en ökad diskussion både mellan 

socialsekreterarna och mellan socialsekreterare och enhetschefer kring placeringar.  

Sen är det ju aldrig så att någon skulle ifrågasätta [en placering], att man inte 

ifrågasätter hur man kunde gjort istället, långsiktiga lösningar, hur tänker man 

[när man placerar]... där skulle jag väl önska att det fanns en större diskussion… 

Samtliga kommuner anser att det stora och återkommande problemet är att det är svårt att 

rekrytera familjehem. Lilla kommunens socialsekreterare anser att det måste ske en 

förändring i hela samhället på hur man ser på de familjer som väljer att bli familjehem.  

För att det har väl varit så mycket innan att det är fult och man ska inte tjäna 

pengar [på att hjälpa barn och ungdomar]. Men å andra sidan så måste man ju 

försörja sig. /.../ Och det är ju ett arbete delvis men samtidigt måste man ta in 

dom i det vardagliga livet. Så det är en jättesvår balansgång./.../ Så jag tror att 

någon sådan förändring kommer och ske framöver för att få mer familjehem 

Lilla kommunens socialsekreterare diskuterar också vikten av att hela tiden följa upp de 

familjehem man redan har: 

Så det är viktigt att tänka på vilken vård man köper och hur dom familjehemmen 

är utredda och så och att man tar in nya uppgifter från belastningsregistret 

kontinuerligt även om det varit en placering i fem år /.../ Det är viktigt att följa 

upp det. 

Mellankommunens socialsekreterare säger att man alltid kommer tillbaka till samma punkt 

när man diskuterar förekomsten av vanvård i familjehem: 

… då är vi tillbaka till bättre matchning, bättre utredningar på familjehem och 

bättre tillgång på familjehem så är det. Och det är en jätteutmaning.  

6.3 Tema 

Vad som går som en röd tråd genom alla kategorier är att lagstiftningen har en viss betydelse 

men att viljan att göra ett gott arbete för att säkerställa att barnet får en bra situation är minst 

lika viktig i arbetet med utsatta barn. Därför blev vårt tema: 

Lagändringen har viss påverkan på socialtjänstens arbete men viljan att göra ett gott 

arbete för att barnen ska få en bra situation är minst lika viktig. 
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6.4 Tolkning och slutsatser 

Sverige och flera andra länder har kartlagt vanvård i social barnavård och kommit fram till att 

barn genom alla tider farit illa när de varit placerade. I Sverige genererade denna kartläggning 

till lagförändringar som berör familjehemsvården (SOU 2011:61). Syftet med denna studie 

var att undersöka vilken påverkan lagändringen i SoL och LVU har på socialtjänstens arbete 

rörande familjehemsplacering i tre kommuner i Sverige. De frågeställningar vi utgick ifrån 

var:  

 På vilket sätt har lagändringarna påverkat socialtjänsten praktiska arbete med 

utredning och placering av barn i utsatta livssituationer? 

 På vilket sätt har lagändringarna påverkat socialtjänstens praktiska arbete med 

uppföljning av barn som är placerade i familjehem? 

 

 Hur ser arbetet ut kring familjehem och på vilket sätt har det förändrats sedan 

lagändringen? 

I studien framkommer det att kommunernas socialtjänst tycker att lagändringarnas påverkan 

på det praktiska arbetet ser olika ut. Mellankommunen anser att det inte inneburit så stora 

förändringar på deras arbete. Både socialnämndens ordförande och socialsekreteraren menar 

att de sedan länge arbetat så som den nya lagstiftningen kräver. Mellankommunen har länge 

arbetat med en egen sekreterare just för barnen och tycker alltså att de redan följde lagen när 

den trädde i kraft den första januari 2013. 

Välfärdsstatens oundvikliga dilemma kan vara att alla barn inte kan vara skyddade, oavsett 

ambition och system som finns för att just göra detta, menar Leviner (2013) i sin studie. 

Socialsekreteraren i Lilla kommunen tycker att det är bra att det sker lagändringar för då blir 

bedömningarna mer lika i alla kommuner och barnen blir då bemötta på ett mer likvärdigt 

sätt. Alla kommunerna är eniga om att lagstiftningen har ökat förutsättningarna för att göra ett 

gott arbete, men det är ändå inte tillräckligt för att skydda alla barn från att fara illa i 

familjehem.  

Den Stora kommunens socialsekreterare säger att de hela tiden måste sträva efter att bli bättre. 

Mellankommunens ordförande uttrycker att det inte är lagstiftningen som måste ändras utan 

hela tankesättet. De vill i framtiden se bättre utredningar, bättre matchningar av familjehem 

och barn, bättre uppföljning av placerade barn samt en större diskussion av andra 

insatsalternativ.  

Ordföranden och socialsekreteraren i den Lilla kommunen berättar att de arbetat med egna 

sekreterare för barnen sedan 2012. Införandet av barnsekreterare har inneburit att 

verksamheten i den Lilla kommunen behövde förändras. Tidigare hade de socialsekreterarna 

som arbetade med familjehemsplacerade barn haft ansvaret för hela förloppet, från utredning 

till ansvar för placeringen. Efter omorganiseringen delades arbetet upp för att de på ett bättre 

sätt skulle följa lagen, några fick ansvar för barnutredningen och några utsågs till 

barnsekreterare. 

I den Stora kommunen är meningarna delade om huruvida en implementering har genomförts 

eller inte. Vid intervjutillfället menar socialsekreteraren att de genomgår en stor 

omorganisation av socialtjänsten och att de därför inte har implementerat den nya 

lagstiftningen ännu. Socialnämndens ordförande delade inte den uppfattningen, denne menar 

att den nya lagen redan är implementerad i organisationen. Mellankommunen har under flera 
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år arbetat på det sätt som den förnyade lagen säger. Lilla kommunen är den enda av de tre 

som säger att de anpassat sig i samband med att lagändringen började gälla. Vi kan här se att 

lagstiftningen inte är det som avgör på vilket sätt man arbetar. 

Införandet av barnsekreterare bidrog till att det lades ett större fokus på uppföljning av det 

placerade barnet. Den Lilla kommunens socialsekreterare säger att man tidigare prioriterade 

bort de barn som var placerade för att det fanns barn som man hade ansvar över som ännu inte 

hade fått någon insats. Socialsekreteraren i den Lilla kommunen menar att de placerade 

barnen nu inte glöms bort. Frekvensen av uppföljningstillfällen ska kunna ökas tycker 

Mellankommunens socialsekreterare. Detta håller inte alls den Stora kommunens ordförande 

med om. Denne hade åsikten att det inte behöver bli bättre för att man har fler uppföljningar. 

Uppföljningarna behöver bli grundligare, inte fler menar den Stora kommunens ordförande. 

Det har blivit en mer noggrann granskning av utredningar i både Mellankommunen och Lilla 

kommunen. Mellankommunens socialsekreterare beskriver det som ett “ryggen- fri- tänk”. De 

är hårdare granskade idag än tidigare, för att det ska ske så lite misstag som möjligt. 

Mellankommunens socialsekreterare kan se att detta är en bra utveckling då det gagnar 

barnen. Ordföranden i samma kommun delar socialsekreterarens uppfattning och poängterar 

att det hela tiden gäller att ha barnet i fokus, att det är för deras skull det ständigt måste finnas 

en strävan att bli bättre. 

I en norsk studie framkom det att socialsekreterare vid placering av barn ofta lägger fokus på 

föräldrarna istället för barnet (Christiansen & Anderssen, 2009). Alla kommunerna i vår 

studie är eniga om att den nya lagförändringen bidrar till en förändring av hur man ser på det 

placerade barnet. Det blir ett allt tydligare barnperspektiv. Mellankommunens 

socialsekreterare menar dock att de flesta kommuner använde sig av arbetsmetoden Barns 

Behov i Centrum (BBIC) och i det materialet är det redan mycket fokus på barnet. Alla 

kommuner i vår studie använder sig av BBIC, men utifrån det insamlade materialet framgår 

det att de trots detta inte har samma sätt att tänka kring barnets behov. Mellankommunen 

menar att BBIC var det som gjorde att de ändrade sitt sätt att arbeta långt före lagändringen 

trädde i kraft. Några liknande diskussioner finns inte i de två andra kommunerna. Kojan & 

Lonne (2012) visade i sin studie att tolkningen av barnperspektivet kan se väldigt olika ut 

beroende på i vilket samhälle man befinner sig. Detta tror vi kan förklara kommunernas olika 

sätt att tänka kring barnets behov. 

Det arbetas aktivt med att rekrytera nya familjehem i de tre kommunerna. De menar att det 

handlar om att marknadsföra sig, att synas och få befolkningen att förstå att det behövs fler 

familjehem. Marknadsföringen består av annonser i både tv och i tidningar. Både Stora 

kommunen och Lilla kommunen tog kontakt med tidigare och aktuella familjehem för att 

undersöka om det fanns någon i deras nätverk som var intresserade av att ta emot barn som 

var i behov av en familjehemsplacering. I Mellankommunen säger ordföranden i 

socialnämnden att arbetet kring rekrytering hela tiden behövde förbättras. Ingen av 

kommunerna verkade ha någon speciell arbetsmetod för att rekrytera fler. Noonan, Sabel & 

Simon (2009) menar i sin studie att det är viktigt att man utarbetar speciella arbetsmetoder för 

att genomföra förändringar på lång sikt. 

Familjehem är en bristvara i de kommuner som ingår i studien. Trots att de arbetat aktivt för 

att rekrytera fler är bristen på familjehem ett ständigt problem. Stora kommunens 

socialsekreterare berättar att det inte alltid finns en matchning som stämmer överens med 

barnet individuella behov, och då blir barnet placerat i jourhem. Bristen på familjehem gör att 

matchningar blir svåra. Socialsekreteraren i Mellankommunen berättar att sammanbrott är 

vanliga. De uttrycker att det kan vara ett resultat av en felmatchning mellan familjehem och 
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barn men det kan även bero på att familjehemmet har svårigheter som inte kommit fram i 

utredningen som gjorts. Alla socialsekreterare i de undersökta kommunerna berättar att man 

använder sig av samma typ av arbetsmetoder men att dessa inte är tillräckliga för att bedöma 

lämplighet på ett heltäckande sätt.  Stokes & Schmidt (2012) visar i sin kanadensiska studie 

att socialarbetare inte bara använder sig av olika metoder utan också av intuition och tyst 

kunskap vilket kan förklara att metoder aldrig kan bli riktigt heltäckande. 

Både ordförandena och socialsekreterarna i kommunerna vill i framtiden se en förändring när 

det gäller rekrytering av familjehem. Det måste bli en hårdare granskning och bättre 

matchning mellan barn och familjehem för att förebygga att barn far illa. För att kunna 

åstadkomma en bättre matchning behöver det finnas en större tillgång på familjehem. Det är 

där det stora problemet ligger. Mer familjehem ger bättre matchningsmöjligheter vilket i sin 

tur ger bättre vård. Men för att få en ökad tillgång på familjehem hjälper det inte att man 

stramar upp lagen utan det handlar om att hela samhällets syn måste förändras.  

Mellankommunens socialsekreterare säger att socialtjänstens största utmaning är 

familjehemsrekrytering. Den Lilla kommunens socialsekreterare anser att det måste ske en 

förändring i framtiden av hur samhället ser på de som väljer att vara familjehem. Det ska inte 

ses som något fult att man får betalt för det arbetet man gör. 

I den nya lagen står det att familjehem ska erbjudas utbildning. De ska också erbjudas stöd 

och råd under uppdragets gång. Alla kommuner jobbar med utbildning av familjehem och har 

utbildningsdagar. Någon förändring i hur man arbetar med utbildning till familjehem har inte 

gjorts i någon av de undersökta kommunerna. 

Alla kommunerna ser att det de senaste åren skett en framväxt av privata aktörer som kan 

erbjuda bättre villkor för familjehemmen. Familjehemmen får bättre tillgång till handledning 

och mer betalt, vilket är positivt för dem. Kommunerna kan dock se stora problem med denna 

utveckling, den Lilla kommunens socialsekreterare poängterade att det blir en större osäkerhet 

för de barn man ska placera. Kommunerna kan inte veta att familjehemmen håller måttet då 

de inte utrett dem själv. Alla privata aktörer har ju samma press på sig att utreda rätt men alla 

är inte lika seriösa i sin bedömning så det kan lätt bli fel, enligt socialsekreteraren i Lilla 

kommunen. 

Från och med 2013 ligger ansvaret för tillsynen över socialtjänsten på IVO. Vi var 

intresserade av att få veta om det skett någon uppstramning i kontrollen över verksamheterna. 

Ingen av de undersökta kommunerna har dock märkt någon större skillnad sedan IVO tagit 

över ansvaret för tillsynen. Kommunerna upplever att all tillsyn är bra för då har de chans att 

se vad som behöver förbättras. En av kommunerna menar dock att man hela tiden måste 

sträva efter att bli bättre oberoende av tillsynen. 

Enligt intervjupersonerna så har arbetet kring utredning och placering av barn samt 

uppföljning av barn som redan är placerade inte förändrats så mycket i och med lagändringen. 

Alla kommunerna framhåller att det är strävan efter att göra ett gott arbete som driver dem 

snarare än lagstiftningen. När det gäller familjehem erbjuds utbildning och stöd enligt 

intervjupersonerna. De framhåller dock att det finns stora problem med att det finns för få 

familjehem vilket enligt dem bidrar till att det inte blir bra matchningar och att barnen får 

flytta runt. 
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6.5 Resultat kopplat till teorierna 

Olika arbetsplatser har olika kulturer, kulturen är en konsekvens av att människor möts och 

arbetar tillsammans. Sättet att tänka om och kring sitt arbete och sina arbetsuppgifter varierar 

beroende på människorna som arbetar tillsammans, de skapar sin egen kultur trots att man har 

samma lagar och föreskrifter att förhålla sig till som andra med liknande arbetsuppgifter inom 

andra organisationer. Detta tycker vi kan förklara de skillnader vi såg i de olika kommunerna 

när det gäller hur långt man kommit i arbetet med implementeringen av den förnyade lagen. I 

Stora kommunen hade man enligt socialsekreteraren inte riktigt kommit igång med 

implementeringen, i Lilla kommunen hade man kommit igång strax före lagändringen trädde i 

kraft och i Mellankommunen hade man arbetat enligt lagändringen flera år innan den trädde i 

kraft.  

Att det kan se så olika ut mellan kommunerna går även att koppla till begreppet 

institutionalisering. Institutionalisering handlar om att de anställda i en organisation delar 

grundläggande värderingar och förväntningar och att organisationens ledning arbetar för att de 

anställda ska återge en bestämd bild av organisationen. Kommunerna har förvisso samma 

tekniska krav på sina arbetsuppgifter, man ska följa lagen och arbeta för att ge barn som 

riskerar att fara illa en bättre situation. Förutom dessa tekniska krav läggs de värderingar och 

uppfattningar man har om sin arbetsuppgift. Dessa kan självklart se olika ut beroende på de 

människor som jobbar inom en socialtjänst i en viss kommun. Fastnar en arbetsplats i tankar 

om att exempelvis resurserna inte räcker till blir det kanske svårt att tro att man ska kunna 

implementera lagändringen på ett bra sätt när den börjar gälla och man fastnar i planering och 

en omorganisering som drar ut på tiden. Har kommunen istället andra sätt att tänka, andra 

värderingar och förväntningar, kan en implementering göras smidigare. En av kommunerna i 

studien upplevde inte att de behövt göra några stora förändringar i sitt arbete för att följa 

lagändringen, de ansåg att de arbetade med barnets bästa i fokus och hävdade att ekonomin 

inte var lika viktig. 

Att arbeta med barn som far illa innebär att man ibland måste ta svåra beslut. Ett barn måste 

placeras, mot sin och föräldrarnas vilja, för att det är fara för barnets liv och utveckling. Det 

här är ett stort, men många gånger nödvändigt, ingrepp i människors liv. Ibland upptäcks inte 

att barn far illa och det blir i efterhand tydligt att något borde gjorts. Vanvårdsutredningen och 

all uppmärksamhet olika fall fått i media har gjort att socialtjänsten i kommunerna ansåg att 

de hade ögonen på sig. En av kommunerna uttryckte att man arbetade efter “ryggen-fri-

tänket”, vilket de påstod vara bra då de tyckte att det även gagnade barnet. Ryggen-fri-tänket 

kan kopplas till begreppet legitimitet. Legitimitet är en problematisk resurs på grund av att 

den kontrolleras av andra. Något blir legitimt när en majoritet av medborgarna godkänner det. 

Yttre legitimitet handlar om att utåt sett visa att organisationens arbete leder till resultat, alltså 

att man gör det man ska, och inre legitimitet handlar om acceptans för ledarskapet och en god 

atmosfär inom organisationen.  

För att kunna tolka och förstå det insamlade materialet i denna studie har vi använt oss av ett 

hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken betonar att forskares förförståelse ser olika ut och 

därför finns det ingen generell modell att arbeta efter. Utifrån den förförståelse vi hade har vi 

sökt efter nya kunskaper och erfarenheter under arbetets gång. Den förförståelse vi utgick 

ifrån var att en lagändring skulle ha stor betydelse för handläggningen av ärenden som rör 

barn som far illa. Under arbetets gång har vi rört oss fram och tillbaka mellan delar och 

helhet, ny kunskap har blivit till ny förförståelse och under arbetet med kodning och 

kategorisering av det insamlade materialet stod det klart att lagändringen inte hade den 

betydelse för arbetet som vi initialt trodde.  
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7. Avslutande diskussion  

Socialtjänstlagen ska följas av alla kommuner i landet. En lagförändring borde därför 

implementeras i god tid för att arbetssättet ska kunna anpassas och vara i bruk när 

lagändringen träder i kraft. Uppfattningen om hur långt man kommit med implementeringen i 

de olika kommunerna skiljde sig åt. Vi kan inte säga att det verkligen finns en skillnad i hur 

långt implementeringen kommit, bara konstatera att intervjupersonerna har olika uppfattning 

om det. Det kan ha sin orsak i att kommunerna ser olika på vad som måste åtgärdas för att 

följa lagen. Vi tror att detta kan bero på att man har olika uppfattning och tankar om sina 

arbetsuppgifter, alltså olika kulturer i de undersökta kommunerna. 

En lagtext kan aldrig utformas så precis att den gäller alla barn i alla olika situationer utan den 

måste alltid tolkas av de som utreder och fattar beslut. Inte heller talar lagen om hur arbetet 

ska utformas. Därför är strävan efter att göra ett så gott arbete som det bara är möjligt en 

förutsättning för att barnen ska få rätt hjälp och stöd. Det handlar om både lagar och metoder 

men också om en vilja hos socialsekreterarna att se till barnets bästa genom att låta barnet 

komma till tals och att se varje ärende som unikt. De kommuner vi valt att undersöka uttrycker 

att de är positivt inställda till tillsyn. De hävdar att de måste göra ett gott arbete oavsett vilken 

tillsyn de står under. Vi tolkar det som ett tecken på att de hela tiden vill bli bättre. Vi kan med vår 

studie inte säga att IVO medfört varken bättre eller sämre tillsyn.  

Det insamlade materialet visar tydligt att det i alla tre kommuner råder en ständig brist på 

familjehem och kommunerna gör allt de kan för att rekrytera nya. Privata aktörer blir alltmer 

vanliga och familjehem som tidigare varit anlitade av kommunen byter uppdragsgivare. Detta 

för att privata aktörer sägs kunna erbjuda bättre villkor i form av ersättning, stöd och 

handledning. Vi tror att kommunernas stöd och handledning till familjehemmen måste 

utvecklas för att de i framtiden ska kunna behålla och rekrytera nya familjehem. De privata 

aktörerna har etablerat sig på marknaden och kommunerna måste kunna förhålla sig till den 

konkurrens det skapar. Bristen på familjehem genererar ofta i placeringar som inte blir bra. 

De undersökta kommunerna får vid placeringar ta de familjehem som är tillgängliga för 

tillfället och det finns inte alltid möjlighet att göra en bra matchning mellan barn och 

familjehem. Detta gör att många placerade barn, framförallt tonåringar, flyttas runt, vilket 

naturligtvis inte bra. Familjehemsplacerade barn är barn som redan levt i utsatthet, och tilliten 

till vuxna kan vara skadad. Dessa barn behöver alltså stabila placeringar där de får växa som 

människor och bygga goda relationer och detta försvåras av för många uppbrott. Om 

lagändringen ska kunna medverka till att barnens röst ska bli hörd och att barn som placeras 

ska få en bättre vård måste tillgången på familjehem öka. Socialtjänsten kan utreda ett barns 

behov av stöd på bästa sätt och ta ett korrekt beslut om placering, men om man inte kan göra 

en bra matchning med ett familjehem blir vården inte bra, oavsett vilka lagändringar som 

görs. 

För att man säkert ska veta hur barnet har det efter det har placerats är det viktigt med 

uppföljning. I kommunerna var det delade meningar om vad som var bra uppföljning; kvalitet 

i form av mer djupgående uppföljning, eller kvantitet i form av tät kontakt för att bygga en 

relation med barnet. Vi anser att man får kvalitet genom kvantitet. För att få barnet att känna 

tillit och våga säga om något är fel måste handläggaren och barnet träffas. Mer träffar ger 

alltså en mer omfattande och djupgående uppföljning som gör det möjligt att se om det är 

något i placeringen som inte fungerar som det ska. 

Utifrån vår studie kan vi se att upprustningen av familjehemsvården utifrån lagändringen bara 

börjat. Vi kan också se att en lagändring inte alltid är tillräcklig då det finns områden som inte 
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går att lagstifta kring, exempelvis tillgången på familjehem. Vi tycker dock att det är 

glädjande att både socialsekreterarna och socialnämndens ordförande i de undersökta 

kommunerna uttrycker en strävan efter att alltid göra ett så gott arbete man kan för att barnen 

ska få en så bra situation som möjligt. Detta borgar för att familjehemsvården kan fortsätta att 

utvecklas och bli så bra som vi alla önskar. 

7.1 Rekommendationer  

Utifrån vårt resultat har nya frågor väckts som varit intressanta att forska vidare på. Vi har i 

vår studie inte undersökt klientperspektivet och det hade varit intressant att ta reda på hur de 

placerade barnen upplever samarbetet med barnsekreteraren, finns det utrymme att bygga 

något förtroende? Något vi ställer oss frågande till efter att vi genomfört vår studie är om 

familjehemsplacering är det bästa sättet att stötta barn i utsatta livssituationer. Finns det något 

annat arbetssätt som skulle fungera bättre? Hur ser arbetet ut internationellt med barn i utsatta 

livssituationer, kan vi lära oss något av dem? 
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1. Bilagor  
 

1.1 Följebrev socialnämndens ordförande 

 

 

Till socialnämndens ordförande 

Vi behöver din hjälp! 

 

 

Vi är tre studenter som går socionomprogrammet, institutionen för socialt arbete, Umeå 

universitet. 

Vi har nu kommit fram till vårt kandidatuppsatsskrivande. Uppsatsen fokuserar på 

familjehemsplacering utifrån ett handläggar- och politiskt perspektiv. 

Studien syftar till att undersöka vilken påverkan lagändringen i SoL och LVU har på 

socialtjänstens arbete rörande familjehemsplacering i tre kommuner i Sverige. 

Vår erfarenhet är att forskning med den här vinklingen är relativt knapp. Med tanke på 

resultatet från regeringens Vanvårdsutredning är detta dock ett mycket viktigt 

forskningsområde. Det behövs alltså mer kunskap i ämnet. 

 

 

Studien ska bygga på intervjuer. Vi önskar därför din hjälp för att kunna genomföra den. 

Intervjun kommer att ta cirka 1 timme. 

 

 

Medverkan är frivillig. Om du väljer att medverka vill vi poängtera att allt som sägs under 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, inga uppgifter kommer att användas på ett 

sådant sätt att någon enskild person kan identifieras av utomstående. Uppgifterna kommer att 

förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan få tag i dem och uppgifterna kommer 

endast att användas i denna studie.  

 

 

Om du vill veta mer om studien eller har frågor rörande studien så får ni gärna ringa oss! 

 

 

 

 

Med hopp om er medverkan!                                                                      

                                                                                                                

Clara Ohlson    Handledare: 

Louise Dypvik   Kenneth Ögren 

Ann-Cathrine Johansson 
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1.2 Följebrev socialsekreterare 

 

Till er socialsekreterare i barn och familjegruppen 

Vi behöver er hjälp! 

Vi är tre studenter som studerar till socionomer vid Umeå universitet, institutionen för socialt 

arbete. 

Vi har nu kommit fram till vårt kandidatuppsatsskrivande. Vi har i vår uppsats valt att 

fokusera på familjehemsplacering utifrån ett handläggar- och politiskt perspektiv. 

Studien syftar till att undersöka vilken påverkan lagändringen i SoL och LVU har på 

socialtjänstens arbete rörande familjehemsplacering i tre kommuner i Sverige. 

Vår erfarenhet är att forskning med den här vinklingen är relativt knapp. Med tanke på 

resultatet från regeringens Vanvårdsutredning är detta dock ett mycket viktigt 

forskningsområde. Det behövs alltså mer kunskap i ämnet om och på vilket sätt lagstiftning 

kan förbättra familjhemsvården i Sverige. 

Vår studie ska bygga på intervjuer. Vi behöver därför er hjälp för att kunna genomföra 

studien. Vi behöver få intervjua en socialsekreterare som jobbar med familjehemsplacering 

och helst någon som jobbar i nära kontakt med barnet som är placerat. Intervjun kommer att ta 

ca.1 timme. 

Om ni väljer att medverka vill vi poängtera att allt som sägs under intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt, inga uppgifter kommer att användas på ett sådant sätt att någon 

enskild person kan identifieras av utomstående. 

Om ni vill veta mer om studien eller har frågor rörande studien så får ni gärna ringa oss! 

 

Med hopp om er medverkan!                                                                      

                                                                                                                

Clara Ohlson    Handledare: 

Louise Dypvik   Kenneth Ögren 

Ann-Cathrine Johansson 
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1.3 Intervjuguide socialnämndens ordförande 

 

1. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter. 

2. Kan du på ett ungefär uppskatta hur många barn som är familjehemsplacerade i 

kommunen. 

3. Vad är din uppgift/ditt ansvar kring arbetet med barn som placeras i familjehem? 

4. 1 jan 2013 gjordes förändringar i Sol och LVU som påverkar arbetet med 

familjehemsplaceringar. Hur arbetar ni utifrån detta? 

5. Vad har ni från politiskt håll gjort för att implementera dessa lagändringar i 

verksamheterna? 

6. Vad har personalen fått för stöd för att kunna tillämpa den nya lagstiftningen? 

7. I den nya lagstiftningen står det att familjehem ska få den utbildning och det råd och 

stöd det behöver för att fullfölja sitt uppdrag. Hur har ni mött upp detta?  

8. Hur ser uppföljningen av ett placerat barn ut från socialnämndens sida? Hur har det 

sett ut tidigare? 

9. Anser du att socialtjänstens uppföljning av hur barnet har det är tillräcklig? Om inte: Hur 

borde det se ut?  

10. Hur har ert sätt att arbeta på gällande uppföljning förändrats? 
11. Har du någon uppfattning om hur tillgången på familjehem ser ut i kommunen? 

12. Hur arbetar ni kring rekrytering av nya familjehem? Hur har det sett ut tidigare? 

13. Hur utreder man lämpligheten hos ett familjehem, använder ni några speciella metoder? 

Hur har det sett ut tidigare. 

14. Hur ser uppföljningen av barnet ut efter avslutad vård? Hur har det sett ut tidigare. 

15. Hur ser socialstyrelsens tillsynsverksamhet ut? 

16. Vad finns det för beredskap för att i framtiden förhindra att barn far illa i familjehem? 
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1.4 Intervjuguide socialsekreterare 

 

 

1. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter. Hur länge har du jobbat med 

familjehemsplacering? 

2. Kan du på ett ungefär uppskatta hur många barn som är familjehemsplacerade i 

kommunen. 

3. Vad är din uppgift/ditt ansvar kring arbetet med barn som placeras i familjehem? 

4. 1 jan 2013 gjordes förändringar i SoL och LVU som påverkar arbetet med 

familjehemsplaceringar. Hur arbetar ni utifrån detta? 

5. Hur ser de politiska direktiv ut som ni jobbar efter?  

6. Vad har detta inneburit för dig och din arbetsgrupp? 

7. Har ni fått någon fortbildning i ämnet? 

8. I den nya lagstiftningen står det att familjehem ska få den utbildning och de råd och 

stöd de behöver för att göra ett bra jobb, hur arbetar ni kring detta? 

9. Hur följer man upp en placering av ett barn? Hur ofta besöker/pratar man med barnet 

till exempel? Vilka övriga kontakter tas? 

10. Anser du att socialtjänstens uppföljning av hur barnet har det, när det är 

familjehemsplacerat, är tillräcklig? Om inte: Hur borde det se ut?  

11. Hur har ert sätt att arbeta på gällande uppföljning förändrats? 

12. Hur ser tillgången på familjehem ut? Finns det familjehem till alla barn som behöver 

placeras? 

13. Hur arbetar ni kring rekryterandet av nya familjehem? 

14. Hur utreder man lämpligheten hos ett familjehem?  

15. Hur ser uppföljningen av barnet ut efter avslutad vård?  

16. Vad finns det för beredskap för att i framtiden förhindra att barn far illa i familjehem? 
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1.5 Kodningsmall socialnämndens ordförande 

 
Kodningsmall socialnämndens ordförande 

Koder Kategorier Tema 

Kvalitetsbedömning   

Ingen större skillnad med ny 

tillsynsmyndighet 

Kvalitet och kontroll 

Lagändringen har viss 

påverkan på 

socialtjänstens arbete men 

viljan att göra ett gott 

arbete för att barnen ska 

få en bra situation är minst 

lika viktig. 

 

Kontroll 

Vill göra ett gott arbete oavsett 

tillsyn 

SN ytterst ansvarig 

Utredning ska hålla måttet 

Tidigare problem ger hårdare 

kontroll 

objektivitet 

 

Implementering 

Jobbat så länge 

Inga stora förändringar 

Förändring tar tid 

Anpassat arbetssätt 

Utbildning och handledning 

Personalomsättning  

 

Barnsekreterare 

Barnet i fokus 

Enskilda barnsamtal 

Familjehemsgrupp 

Kontinuerliga träffar 

Barnets behov det viktigaste 

Bygga förtroende 

Flyttas runt ej bra 

Inte sära på syskon 

Ej ekonomi utan barnets bästa 

Bra avslut 

 

Familjehem 

Utreds noga ändå fel 

Viktigt med stöd och utbildning 

Svårt rekrytera 

Stort uppdrag 

Köper in tjänsten 

Höga krav 

Vanliga familjer där saker händer 

Svårt matcha tonåringar 

Ökad konkurrens 

 

Framtiden  

Utveckla uppföljningsarbetet 

Hela samhällets ansvar 

Relation viktigt 

Mer uppföljning behöver inte 

alltid betyda bättre vård 

Medveten att förbättring alltid kan 

göras 
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1.6 Kodningsmall socialsekreterare 

 

Kodningsmall socialsekreterare 

Koder Kategorier Tema  

Jobbade redan så 

Implementering 

Lagändringen har viss 

påverkan på 

socialtjänstens arbete men 

viljan att göra ett gott 

arbete för att barnen ska 

få en bra situation är minst 

lika viktig. 

 

Efterleva lagen 

Utbildning och fortbildning till 

familjehem 

Egen kontaktperson ska 

implementeras 

Information inför lagändringen 

Lag = tvång 

Stor utbildningssatsning 

Hårdare granskning från nämnden 

Nämnd vill ha tätare uppföljning 

Samma grund i lagen lika i alla 

kommuner 

Omorganisering – lagändring – 

stor förändring 

 

Barnet i fokus 

Barnperspektiv 

Barnsekreterare 

Viktigare att träffa barnen 

Arbeta med barnet och deras 

behov 

Samtal med barn och barnens 

åsikter 

Barn får inte glömmas bort 

Ryggen-fri-tänket gagnar barnet 

Struliga tonåringar prioriterar sig 

själva 

Tysta barn blir bortglömda 

Prata med barnet enskilt 

Fokus på barnsamtal 

Viktigt med förtroende mellan 

barn och socialsekreterare 

Kontakt med förskola, skola och 

BUP 

 

Problematik kring familjehem 

Omfattande utredning 

Extern handledare tolkar 

utredningen 

Anknytningsmönster 

Egen utredning på inköpta 

familjehem 

Annonser 

Letar hos redan kontrakterade 

familjehem 

marknadsföring 

Korta placeringar flyttas runt 

(matchning) 

För många sammanbrott 

(matchning) 

Utreder på rätt sätt men blir ändå 

fel 

För få familjehem 

Utredningsmetoder ej tillräckliga 

Känslomässiga brister 
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Svårigheter med matchning 

Krävs mycket av familjehem 

 

Framtiden  

Önskar större diskussion kring 

placeringar 

Kan alltid göras bättre 

Önskar mer enskilda barnsamtal 

Önskar lag på hårdare uppföljning 

Familjehem – soc största utmaning 

Viktigt att följa upp 

Nya rutiner för missförhållanden 

Måste bli bättre matchningar 

Större tillgång på familjehem 

Värdera familjehemsarbete mer 

Svårt att engagera folk – måste ske 

en förändring 

 

 


