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Under de senaste åren har det konstaterats att det förekommer omfattande 
problem och brister i socialtjänsternas arbete med att följa upp barn och unga 
som är placerade i familjehem. Olika satsningar har genomförts på nationell 
och lokal nivå, men i stor utsträckning kvarstår problemen. Denna avhand-
ling bygger på premissen att förståelsen för dessa problem kräver närmare 
studium, och utvecklade teoretiska analyser, av relationen mellan familje-
hemsplacerade barn och unga och deras ansvariga socialsekreterare. Genom 
intervjuer med såväl familjehemsplacerade barn, som med socialsekreterare, 
samt genom teoretiska analyser, betonas vikten av att den aktuella relationen 
förstås med utgångspunkt i rådande institutionella förutsättningar. Resultaten 
påvisar betydelsen av att förstå hur relationen mellan familjehemsplacerade 
barn och deras socialsekreterare ramas in, styrs och begränsas av regulativa, 
normativa och kulturellt-kognitiva förväntningar. Dessa förväntningar ger 
form åt, och definierar, socialsekreterarnas yrkesroll, professionalitet och 
handlingsutrymme. Analysen av de institutionella förutsättningarna bidrar 
även till förståelsen för hur omgivande förväntningar även skapar interna 
rollkonflikter för socialsekreterarna. I avhandlingen läggs särskilt fokus vid 
att tillämpa och vidareutveckla teorin om erkännande. Härigenom synliggörs 
att det familjehemsplacerade barnet förväntas, genom relationen till social-
sekreteraren, erhålla erkännande genom närhet, rättigheter och solidaritet. 
Under rådande institutionella förutsättningar uppstår emellertid spänningar 
mellan dessa olika former av erkännande. I avhandlingen diskuteras vilken 
av nämnda former som bör utgöra basen för relationen samt hur teoretiska 
vidareutvecklingar kan bidra till förståelsen för det rättsliga erkännandets 
konsekvenser för närhet och unicitet kontra distans och formalitet.
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