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Förord 
Författarna vill här rikta ett stort tack till studiens handledare Anna Henriksen som genom sitt 
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gång.   
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Abstract 
The purpose of this paper is to research how social workers manage to 
follow up cases with children placed in foster homes, their guardians 
and the foster homes. To meet this purpose a qualitative method has 
been used. The study is founded upon eight different interviews. Four 
with social workers who deal with children exclusively and four with 
social workers who deal with foster homes, within eight different 
districts/municipalities. Earlier research has shown shortcomings in the 
way social welfare follow up cases with children placed in foster 
homes, the guardians and the foster home. The government has 
introduced regulations in chapter 5, first section of the Swedish 
security law to stress the responsibilities that the social welfare 
committee has during an ongoing foster care placement. The 
background literature included in this study describes what 
possibilities social workers have in their work situation, and helps to 
gain a deeper understanding of the context within the organization. It 
also includes the ongoing discussion about social workers’ knowledge 
of how to follow up cases in a correct way. The interviews that this 
study is founded upon shows that the social workers meet the 
regulations, that the law prescribes for this area, of varying degree. To 
follow up cases in a correct way is not prioritized in the organization 
of the social welfare administrations. The respondents in this study do 
not believe that they have enough knowledge and have difficulties 
seeing what possibilities their work situation gives them when it comes 
to following up cases.  
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att undersöka socialsekreterarnas arbete med 
att följa upp det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och 
familjehemmet. För att besvara undersökningens syfte användes 
kvalitativ metod.  Studien grundade sig på intervjuer med fyra 
barnhandläggare och fyra familjehemsekreterare som arbetar inom åtta 
olika kommuner. I tidigare forskning framkom att socialtjänsten 
brister i sin uppföljning av det familjehemsplacerade barnet, 
vårdnadshavarna och familjehemmet. För att understryka 
socialnämndens ansvar under pågående familjehemsplacering har 
regeringen infört detaljerade bestämmelser i 5 kap 1b § 
Socialtjänstförordningen. Litteraturen som ingår i studien redogör dels 
för handlingsutrymmet som existerar inom socialsekreterarnas arbete 
och hjälper till att få en djupare förståelse för kontexten inom 
organisationen. Tolkningsramen innefattas även av den diskussion 
som förs angående socialsekreterarnas kompetens inom 
uppföljningsarbete. Resultatet från intervjuerna visade att 
socialsekreterarna i varierande omfattning utför det uppföljningsarbete 
som lagen föreskriver men att i socialförvaltningarnas organisationer 
prioriteras inte uppföljningsarbetet. Respondenterna i studien anser sig 
ha bristande kompetens och att de har svårt att se sitt eget 
handlingsutrymme i uppföljningsarbetet.  
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Inledning 
I Sverige var det under 2004 drygt 10 300 barn och ungdomar som var placerade i familjehem 
(Socialstyrelsen 2005:5,20). Socialnämndens beslut om att ett barn skall placeras utanför det 
egna hemmet är ett stort ingripande i både barnets och familjens liv. Barnets rätt till 
omvårdnad, trygghet och en god fostran måste därför garanteras (Messing & Westlund 
2004:42,50). När socialtjänsten placerat barnet tar förändringsarbetet vid (Hagbard 
1994:11,16). Det har dock visat sig i flera studier att det finns stora brister i fråga om 
uppföljning av familjehemsvården. När barnet väl är placerat i familjehemmet drar sig 
socialsekreterarna tillbaka och konsekvensen kan bli bristande uppföljningar runt barnets 
utveckling i familjehemmet (Länsstyrelsen 2005:12, Andersson 1995:193). Till följd av detta 
har lagstiftaren via lagar och förordningar försökt skärpa den bristfälliga uppföljningen 
(Hagbard 1994:9).  
 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 6 kap 1 § ligger ansvaret för att det 
familjehemsplacerade barnet får god vård hos socialnämnden. Ansvaret innebär att nämnden 
noga ska följa upp den unges situation och utveckling i familjehemmet. I 
Socialtjänstförordningen (SoF) (2001:937) 5 kap 1b § återfinns detaljerade bestämmelser för 
hur nämnden ska följa vården av de familjehemsplacerade barnen. Uppföljningen ska vara 
kontinuerlig med regelbundna personliga besök i familjehemmet. Enskilda samtal ska hållas 
med det placerade barnet, familjehemsföräldrarna och vårdnadshavarna. Uppföljningen ska 
omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till 
anhöriga och andra närstående.  
 
Beträffande uppföljning vid familjehemsplacering är Socialtjänstlagen, enligt Höjer (2001:3) 
mer utvecklad än den tidigare Barnavårdslagen, men fortfarande är det svårt för 
socialsekreteraren att formulera uppdraget till familjehemmet så att det möter barnets behov. 
Lagtexten lämnar ett stort tolkningsutrymme eftersom varje familjehemsplacering är unik och 
det är svårt att hitta exakta kriterier som passar för alla situationer. I Socialstyrelsens rapport 
”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten” (2000:11,39) framkommer att 
socialtjänsten är i behov av att utveckla fungerande metoder och strukturer för att komma till 
tals med barn och för att få dem delaktiga i såväl utredningar som vid placeringar utanför 
hemmet. Den kunskap som behövs inom socialtjänsten bygger inte enbart på 
socialsekreterarnas erfarenhet och utbildning. Socialsekreterarens kunskaper måste även 
bedömas med hänsyn till arbetsgruppen, organisationen och verksamhetens politiska mål och 
uppgifter.  
 
För att förstå socialsekreterarnas villkor och förutsättningar får man således undersöka och 
försöka förstå den organisation som dessa arbetar inom (Lundström och Sunesson 2000:63). 
Organisationen är en formell struktur som illustrerar hur roller, positioner och funktioner i en 
verksamhet samordnas och styrs för att verka mot ett bestämt mål. Socialsekreteraren har 
inom socialtjänsten ett uppdrag att företräda och bistå barnet, samtidigt som denne är verksam 
i en offentlig lagreglerad verksamhet. Detta ger lite utrymme att utföra det arbete som är bäst 
för barnet, istället får socialsekreteraren inrätta sitt arbete efter de rutiner och regler som 
förkommer inom organisationen (Morén 1996:16,23). Dock har det visat sig att även om 
lagstiftning och organisation förändras samt att olika metodutvecklingsprojekt genomförs så 
förändras inte den sociala barnavården i någon nämnvärd omfattning (Sunesson 1981:66,117, 
Lundström SOU 2000:38 s.28).  
 
Utifrån Börjessons och Håkanssons (1990:113) forskning konstateras att uppföljningsarbetet 
med placerade barn ställer stora krav på socialsekreterarens egen kompetens i form av 
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beprövad kunskap och erfarenhet. När det sociala arbetet håller en hög kvalitet förändras barn 
i familjehem i en positiv riktning. I detta ingår att socialsekreteraren under placeringens gång 
inte tappar ärendet utan har som mål att nå fram till ett bra slutresultat (a.a.). Den 
professionelle bör besitta ett förhållningssätt som består av en balansgång mellan erfarenhet, 
teoretisk kunskap och etiskt reflekterande (Bernler m.fl.1999:25). Det finns relativt få 
undersökningar som belyser vikten av socialsekreterarens uppföljningsarbete i 
familjehemsvården samt vad denne själv har för betydelse för ett lyckat resultat (Aronsson 
1996:90, Grönwall & Holgersson 2004:211).  
 
Det övergripande syftet i studien är att undersöka socialsekreterarnas arbete med att följa upp 
det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och familjehemmet. 
 

• På vilket sätt beskriver socialsekreterarna att de efterlever Socialtjänstlagens 
bestämmelser när de följer upp vården av det familjehemsplacerade barnet, 
vårdnadshavarna och familjehemmet? 

 
• På vilket sätt beskriver socialsekreterarna att socialtjänstens organisation påverkar 

dem i arbetet med att följa upp det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och 
familjehemmet? 

 
• På vilket sätt beskriver socialsekreterarna att deras kompetens påverkar arbetet med att 

följa upp det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och familjehemmet? 
 
 
 
Tidigare forskning och tolkningsram 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning och studiens tolkningsram med fokus på vad 
som visat sig vara betydelsefullt vid uppföljning av familjehemsplaceringar. Detta görs utifrån 
Socialtjänstlagen, organisatoriska förutsättningarna och socialsekreterarnas kompetens.  
 
Socialtjänstlagen 
Bestämmelser i Socialtjänstlagen (2001:453) utgör grunden för socialtjänstens verksamhet 
inom barn- och ungdomsvården. De mest genomgripande insatserna inom området är när barn 
skiljs från sina föräldrar och flyttas till ett annat boende än det egna. Till grund för samhällets 
beslut att omhänderta barn finns två olika lagar. Beslut om omhändertagande av barn fattas i 
stor utsträckning med stöd i Socialtjänstlagen och kräver samtycke från föräldrar och barn 
som är 15 år eller äldre. När vården inte kan ges på frivillig väg kan beslut om tvångsvård 
istället tas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
(Grönvall & Holgersson 2004:12). 
 
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att den i de flesta avseenden endast 
anger ramarna för socialtjänstens verksamhet. Ramlagstiftning kännetecknas av ett allmänt 
och vagt språkbruk som får sitt rättsliga innehåll i själva tillämpningen. Vid tillämpningen av 
ramlagar ges alltså stort utrymme för tolkningar genom annan professionell kunskap än den 
juridiska (Hydén 2001:21, Bergstrand 2003:8). Kommunerna får ett stort utrymme att utforma 
biståndet efter vad den enskilde vill och behöver. Detta ligger i linje med helhetsprincipen – 
att hänsyn måste tas till många samverkande faktorer för att finna den mest passande 
åtgärden. Ett problem med ramlagarna är dock att dessa kan leda till ojämlikheter i standard 
mellan kommuner (Grönvall & Holgersson 2004:82). Ett annat problem med 
ramlagstiftningen är att dess karaktär med allmänna riktlinjer som ska preciseras och 
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konkretiseras genom kommunala beslut kan komma att hota individens rättssäkerhet 
(Petersson 2005:88). 
 
Socialnämnden i en kommun har ansvaret för att barn och ungdomar växer upp under goda 
och trygga förhållanden. De ska i ett nära samarbete med hemmen se till att de barn eller 
ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd de behöver. Nämnden har även 
ett ansvar att ordna den unges vård och fostran utanför hemmet när det behövs (5 kap 1 § 
SoL). När åtgärder rör enskilda barn eller barnfamiljer ska socialtjänsten beakta ett 
barnperspektiv både vid handläggning och vid verkställighet av beslut. Barnets bästa ska 
sättas i främsta rummet (1 kap 2 § SoL). I samband med en pågående familjehemsplacering 
ska socialtjänsten, så långt det är möjligt, klarlägga barnets inställning och ta hänsyn till 
barnets vilja samt utforma placeringen tillsammans med barnet och föräldrarna (3 kap 5 § 
SoL). Barnperspektivet står inte i ett motsatsförhållande till vuxenperspektivet då det även 
ligger i barnets intresse att de vuxna får ett bra stöd från socialtjänsten. I händelse av att det 
skulle uppstå en intressekonflikt mellan barnet och den vuxne så är det barnets intresse som 
väger tyngst (Bergstrand 2003:11, Grönvall & Holgersson 2004:86). 
 
Vid en familjehemsplacering är det socialnämnden i varje kommun som är ytterst ansvarig för 
vårdens genomförande. Ansvaret innefattar även att det familjehemsplacerade barnet får god 
vård (6 kap 1 § SoL). Målet om god vård kräver grundligt planerade placeringar och en 
noggrann uppföljning av hur den som placerats utvecklas. Insatserna ska inte formas efter 
färdiga mallar utan varje insats ska vara individuellt anpassad efter den enskildes önskemål 
och behov med helhetssynen som utgångspunkt (Bergstrand 2003:52). En 
familjehemsplacering innebär att nämnden tar på sig ansvaret för barnets uppväxt. Det innebär 
att den har samma ansvar som vårdnadshavaren för att barnets grundläggande rättigheter 
enligt föräldrabalken tillgodoses, det vill säga barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
fostran (Svenska kommunförbundet 2003:9). Nämnden ska medverka till att barnet lever 
under gynnsamma uppväxtförhållanden samt får god vård och fostran. De ska även verka för 
att det placerade barnet får lämplig utbildning samt ge råd, stöd och hjälp till den placerade, 
vårdnadshavarna och familjehemsföräldrarna (6 kap 7 § SoL). Socialnämnden har även ett 
ansvar för att följa upp de familjehemsplacerade barnen. Minst en gång var sjätte månad ska 
ett så kallat övervägande göras. Det innebär att nämnden tar ställning till om vården i 
familjehem ska fortgå (6 kap 8 § SoL). 
  
För att understryka socialnämndens ansvar under pågående familjehemsplacering har 
regeringen bedömt att särskilda bestämmelser angående detta behövs i lagen (Prop 
2002/03:53,83). De mer detaljerade föreskrifterna finns i 5 kap 1b § Socialtjänstförordningen 
(SoF). Utifrån denna bestämmelse ska nämnden bedriva en kontinuerlig uppföljning genom 
regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas. Uppföljningen ska innefatta 
enskilda samtal med det placerade barnet, samtal med familjehemsföräldrarna samt med 
vårdnadshavarna. Uppföljningen ska omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende 
och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. 
  
En förutsättning för att socialnämnden ska kunna ta ett tillfredsställande ansvar för barn som 
placerats utanför det egna hemmet är att det finns en övergripande vårdplan. Vilket enligt 
regeringen även ansetts vara ett rättssäkerhetskrav (Prop 2000/01:80,104). Grundtanken med 
vårdplanen är att familjehemsplaceringarna blir mer genomtänkta och att barnets 
vårdnadshavare och andra närstående deltar mer aktivt i vården (Bergstrand 2003:80). I den 
nya socialtjänstlagen (2001:453) infördes en skyldighet för socialnämnden att upprätta en plan 
för den vård som nämnden avser att ordna för barn som behöver vårdas i ett annat hem än det 
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egna (11 kap 3 § SoL). Av vårdplanen ska det för barnet och dess vårdnadshavare tydligt 
framgå vilken bedömning socialtjänsten grundar placeringen på. Vidare ska innehållet utgå 
från det enskilda barnets behov och ska beskriva vilka särskilda insatser som behövs, hur 
umgänget med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas, målet med vården 
samt den unges och dennes vårdnadshavares syn på den planerade vården (5 kap 1a § SoF). 
En noggrant utformad vårdplan är ett dokument som underlättar tydlighet och kommunikation 
mellan socialnämnden och barnet och dess vårdnadshavare. Den ska även fungera som ett 
redskap vid uppföljning och utvärdering av barnets vård samt fungera som ett dokument som 
gemensamt konsulteras och revideras under vårdtiden. För att vården av det placerade barnet 
ska bli bra behöver vårdplanen kompletteras med en behandlingsplan i vilken det tydliggörs 
hur behoven konkret ska täckas (Prop. 2000/01:80,104,106).  
 
Riksdagens revisorer har granskat i vilken utsträckning socialtjänstlagstiftningens mål och 
regler för familjehemsvården efterlevs. Sammantaget konstaterar revisorerna att socialtjänsten 
har svårt att leva upp till de krav som statsmakterna formulerat för deras arbete. Ett av 
problemen är att det inte finns någon målformulering för familjehemsvården i 
Socialtjänstlagen. Lagen anger att socialnämnden ska medverka till att barn och unga får god 
vård och fostran men säger inget om vad detta innefattar eller vad det ska leda till för effekter. 
För att få reda på om barnet får den vård det behöver måste socialnämnden först och främst ta 
reda på hur behovet av stöd ser ut samt fråga sig om de har tillräcklig kunskap kring detta 
behov. Därefter kan en bedömning göras om barnet får erforderligt stöd av socialtjänsten, 
familjehemmet, skolan osv. (2001/02:16 s.14,64,86).  
 
 
Socialtjänstens uppföljningsarbete 
Studier har visat att effekten av ett barns placering blir bättre om socialsekreteraren arbetar 
med både barn, vårdnadshavare och familjehem. Dessa tre aktörer ingår i en ”triangel” som 
hela tiden påverkar varandra.  Det arbete som satsas på barnet kommer mer eller mindre att bli 
influerat av det arbete som utförs med vårdnadshavarna och familjehemmet (Sellick, Thoburn 
& Philpot, 2004:18). I en studie av Stone och Stone (1983:15) konstateras att 
socialsekreterarens roll i uppföljningsarbetet är av betydelse för samtliga aktörer vid en 
familjehemsplacering. Socialsekreterarens kan ses som den sammanbindande länken mellan 
de olika inblandade och att det är dennes ansvar att följa upp samt målmedvetet arbeta för att 
placeringen ska få ett så lyckat resultat som möjligt. 
 
Barnet 
I Socialstyrelsens (1995:9,13) rapport konstateras att ständiga byten av vårdmiljö kan leda till 
att familjehemsplacerade barn aldrig får chansen att knyta an till någon vuxen. För att minska 
risken för upprepade separationer bör socialtjänsten lägga ned tid på uppföljningsarbetet, så 
att placeringen blir en så positiv upplevelse för barnet som möjligt. I Barnombudsmannens 
rapport (2004:7) betonas att barn som är placerade för vård utanför hemmet har samma 
rättigheter som alla andra barn och unga. Alla barn har rätt att komma till tals, uttrycka sina 
åsikter och att påverka sin egen situation och sitt liv. Trots detta har det visat sig att 
socialtjänsten i vissa fall bara har kontakt med det placerade barnet en gång i halvåret eller 
mindre (a.a.). Kontakten mellan socialsekreteraren och barnet är dock en viktig beståndsdel i 
uppföljningsarbetet eftersom denne har ett avgörande inflytande i besluten om vården ska 
fortsätta, avbrytas eller förändras (Barnombudsmannen, 2004:7, Hagbard & 
Esping,1992:111). I SOU (2005:81, s.315) konstateras att när vården inte kontinuerligt följs 
upp finns det stora risker att eventuella problem inte upptäcks i tid vilket i ett långt perspektiv 
innebär att familjehemsplaceringen inte förbättrar barnets livssituation. I början av en 
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placering tenderar socialsekreteraren att ha god kontakt med barnet. Men när ett barn blir kvar 
under en längre tid i ett familjehem minskar dennes uppmärksamhet efterhand (Andersson 
1995:193). Flera studier visar att det är av stor vikt att socialsekreteraren vid uppföljning av 
familjehemsvård försöker ta reda på barns förståelse av sig själv samt hur de ser på sitt liv och 
det sociala liv de ingår i. Denne har en skyldighet att ta ett medansvar genom att under 
placeringens gång visa för barnet att någon utanför familjen bryr sig om dennes 
välbefinnande. Socialsekreteraren måste inse sin betydelse men det har visat sig att många 
underskattar sin egen personliga betydelse för det placerade barnet (Hagbard & Esping 
1992:110, Andersson 1995:99, 199 Andersson i Bäck-Wiklund & Lundström  2001:145).  
 
Vårdnadshavarna 
Det övergripande målet vid familjehemsplacering är att barnet med tiden ska kunna återvända 
hem till sina vårdnadshavare. För att underlätta en återförening är det viktigt att i 
uppföljningsarbetet även ha aktiva vårdnadshavare med (Andersson 1995:100). Enligt Stones 
och Stones (1983:16) studie så bör socialsekreterarens grad av kontakt, dokumentation och 
engagemang till vårdnadshavarna vara lika stor som till familjehemmet. Detta bland annat för 
att vårdnadshavarna många gånger visat sig vara orsaken till barnets placering. Kan då 
socialsekreteraren fånga upp dessa på ett mer meningsfullt sätt kommer detta arbete med tiden 
samtliga inblandade till godo (a.a.). Forskningsresultat visar att det finns samband mellan det 
stöd som vårdnadshavarna får av socialsekreterarna och i vilken mån de upprätthåller kontakt 
med sina barn under en familjehemsplacering. Genom att följa upp hur kontakten ser ut samt 
under placeringens gång arbeta för att underlätta ett umgänge minskar även risken för att 
placeringen upphör i förtid (Sellick, Thoburn & Philpo 2000:97, Andersson 1995:99,181). De 
flesta familjehemsföräldrar inser också fördelarna med att barnet under placeringen har 
kontakt med vårdnadshavarna, konstaterar Triseliotis m.fl. (2000:131) i sin studie. Dock 
upplever många att denna kontakt kan vara förenad med olika problem vilket gör att de inte 
alla gånger uppmuntrar ett umgänge. I Höjers (2001:3,17) studie framkommer att 
vårdnadshavarna ofta hamnar i ett underläge i förhållande till den, i deras ögon, 
välstrukturerade och kompetenta familjehemsföräldern. Under dessa förutsättningar har 
socialsekreteraren en viktig roll att utkristallisera ett fungerande samarbete vilket inte är 
någon lätt uppgift. Inställningen till vad som är bäst för barnet överensstämmer inte alla 
gånger mellan familjehemsföräldrarna och barnets vårdnadshavare. Av den anledningen kan 
socialsekreterarens planering av kontakten mellan barn och föräldrar vara svår att genomföra. 
Socialsekreteraren förväntar sig ofta att familjehemsföräldrarna och vårdnadshavarna ska 
klara av att samarbeta utan att förklara för de inblandande hur detta samarbete ska kunna 
genomföras (a.a.).  
 
Familjehemmet 
Förhållandet mellan socialtjänsten och familjehemsföräldrarna har i forskningen visat sig ha 
stor betydelse för hur familjehemmet ska klara av sitt uppdrag. Framför allt i början av en 
placering är denna relation mycket viktig. Socialsekreteraren ska dels hjälpa barnet att 
etablera nya relationer till familjehemsföräldrarna och samtidigt stödja dessa så att de kan 
agera som kompletterande föräldragestalter (Andersson 1995:99, Höjer 2001:3). När 
Triseliotis m.fl. (2000:173,174) genomförde en studie, som byggde på ett tusental enkäter till 
familjehemsföräldrar, fann de dock att många är missnöjda med det stöd som de får från 
socialtjänsten. För att kunna ge tillfredsställande vård till barnet så efterlystes bland annat 
tätare besök av socialsekreterarna samt att dessa ska vara tillgängliga när behov uppstår. I 
studien konstaterades även att familjehemmet kan ha svårt att samarbeta med barnens 
vårdnadshavare och att det behövs stöd och vägledning för att klara av detta (a.a.). I fråga om 
vad familjehemmet kan åstadkomma vid en placering visar Cederströms (1990:193,199) 
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studie att viss försiktighet är på sin plats. Har barnet till exempel en problematisk 
grundrelation till sina föräldrar finns det risk för att barnets problematik förstärks genom 
familjehemsplaceringen. I både Sellicks, Thoburns & Philpos (2000:97) samt Cederströms 
(1990:193,199) studie framkommer att socialsekreteraren måste ge familjehemmet ingående 
information om barnets behov för att de ska ha möjligheter att möta barnet på det specifika 
sätt som det behöver (a.a.). Familjehemmets uppdrag bör klargöras i både en vård- och 
behandlingsplan. Det ska tydligt framgå hur vården ska genomföras och vilka delmål som ska 
uppnås. Planerna ska sedan ligga till grund för socialtjänstens uppföljning med 
familjehemsföräldrarna (SOU 2005:81 s.234,235). 
 
 
Organisation  
Hagbard och Esping (1992:107) undersökte hur socialsekreterarna arbetar med 
familjehemsplacerade barn och fann att uppföljningen av placeringarna styrs av flera olika 
faktorer. I botten finns lagstiftningens regler om stöd och uppföljning vid placeringar. En 
annan faktor som påverkar arbetet är de organisatoriska förutsättningarna vilka kan 
sammanfattas som de möjligheter och begränsningar som organisationen av arbetet ger. En 
tredje faktor som inverkar på uppföljningsarbetet vid familjehemsplacering är 
socialsekreterarens egen kunskap (a.a.). Det finns även forskning som visar på det 
betydelsefulla sambandet mellan den organisatoriska kontexten och det sociala arbetets 
metodmässiga innehåll. Det är svårt att avgränsa utrednings- och behandlingstjänsterna inom 
socialtjänsten från organisationsfrågorna och därför har forskare använt sig av till exempel 
handlingsteorin eller professionaliseringsteorin kombinerat med organisationsteorin för att 
förklara eller förstå socialsekreterarens arbetssituation (Johansson 2003, Dellgren & Höjer 
2000:18,82, Lundström 1993:28). 
 
 
Kommunernas sätt att organisera familjehemsvård 
Kommunerna har frihet utifrån sina behov och önskemål att organisera lämpliga nämnder som 
i sin tur ansvarar för till exempel den sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2005:81 
s.153,175). I forskningen har framkommit att det kan finnas många modeller för hur 
kommunerna organiserar familjehemsvården.  I en del finns det en särskild person eller grupp 
som har hand om familjehemsvården. I andra kan det istället vara en handläggande 
socialsekreterare som har ansvaret för både utredning av barnet och sedan uppföljning av 
barnet, vårdnadshavarna och familjehemmet (Hagbard & Esping 1992:107, Andersson 
1991:13). Challis och Ferlies (1988) forskning visar att när den  ”allmänna” organisationen 
går mot ett specialiserat arbetssätt öppnas det fler möjligheter för en objektiv kunskapsbas och 
således utvecklas arbetet mot metoder som överensstämmer  med den enskilde klientens 
behov. Detta har visat sig vara en nödvändighet för en kunskapshöjning inom det sociala 
arbetet (a.a.). Familj- och individomsorgen inom socialförvaltningens organisation ger 
socialsekreteraren resurser som regleras genom direktiv och riktlinjer, det vill säga regler för 
de handlingsalternativ som socialsekreteraren har att hålla sig inom när de ska utföra 
uppföljningsarbetet. Resurserna så som yrkeskunnande, hjälpresurser, tid och administrativa 
resurser är relaterade till organisationens uppsatta mål och avsikter (Sunesson 1981:60, Payne 
1996). Dessa mål är ofta bara övergripande och som socialsekreteraren sedan transformerar 
om till det enskilda arbetet med klienterna (Oxenstierna 1997:30, Sunesson 1981:6, 126). 
Detta på grund av att kontrollen uppifrån kan variera i styrka, samt att regler och rutiner kan 
vara mer eller mindre flexibla inom de olika kommunerna (Oxenstierna 1997:28, 31, Hagbard 
& Esping 1992:107).  
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Hagbard och Esping (1992:108,109) konstaterade i sin studie att socialsekreteraren har bättre 
möjligheter att följa upp de familjehemsplacerade barnen när organisationen är utformade på 
så sätt att någon eller några har huvudansvaret för dessa. När organisationen prioriterar 
uppföljningen byggs det upp en kunskap som medför att socialsekreteraren anser sig ha ett 
eget professionellt ansvar som visar sig i engagemang (a.a.). Enligt Börjessons och 
Håkanssons (1990:229,24) studie är familjehemsplaceringen en möjlighet för barnet att få 
bättre livsbetingelser och således har socialsekreterarens professionella insatser en avgörande 
betydelse för barnet och vårdnadshavarna. För att familjevården ska ha någon funktion och 
komma till sin rätt borde detta prioriteras av organisationen. Johansson (1992:55,99,139) 
förklarar i sin studie att socialtjänstens organisation kan ses som en byråkratisk verksamhet 
vilken bygger sitt arbete på masshantering, ett visst antal ärenden ska handläggas på en viss 
tid. Således måste klientens behov förenklas för att effektivitet ska kunna upprätthållas. 
Bedömningen av vilka ärenden som är viktiga styrs av organisationen och inte utifrån vilka 
behov klienten har. Alla organisationer ser dock inte lika ut utan den får sin särart av de 
individer som ingår i denna. Inom de olika organisationerna finns det en del utrymme för att 
åstadkomma något annat än vad den byråkratiska socialtjänsten vill. Den enskilde 
socialsekreterarens arbetssituation utgörs av en ”blind fläck” som inte kan kontrolleras av den 
byråkratiska organisationen. Där har socialsekreteraren möjligheter att närma sig klienten och 
se dess behov. 
 
 
Socialarbetarens roll och agerande i organisationen 
Ett återkommande tema inom forskningen är att se till socialsekreterarnas handlingsutrymme 
för att få en djupare förståelse för kontexten inom organisationen (Claezon 2004:16,33, 
Egelund 1997:265,268). Handlingsutrymme inkluderar en viss grad av självständig 
bedömning och socialsekreteraren har således möjlighet att fatta beslut som påverkar 
inriktningen på den service eller tjänster som klienten kan erhålla. För att handlingsutrymmet 
ska komma till sin rätt bör socialsekreteraren kunna ifrågasätta och omdefiniera klientens 
behov (Oxenstierna 1997:28, Johansson 1992:52,54,99). Enligt Morén (1996:16) arbetar 
socialsekreteraren inom ett ”spänningsfält”, där ena polen är organisationens regler och den 
andra polen är att försöka bistå den enskilde klienten. Inom detta fält har socialsekreteraren en 
möjlighet eller ett utrymme att erbjuda insatser som är till nytta för barnet (a.a.). 
Handlingsteorin har sin utgångspunkt i det mänskliga handlandet. Socialtjänsten verkar under 
en ramlagstiftning och ger socialsekreterarna ett personligt ansvar och därmed utrymme för 
att göra egna bedömningar i vissa situationer.  Socialsekreterare tror sig många gånger ha ett 
begränsat handlingsutrymme, men ofta handlar det istället om att kunna och vilja handla samt 
möjligheten att handla eller låta bli. Hur socialsekreteraren tar till vara detta 
handlingsutrymme är en fråga om personligt ansvar (Berglinds 1995:102,124). Carlssons 
(2005:210,216,229) studie visar att tidsbristen är en faktor som är svår att komma ifrån och 
som i sin tur kan begränsa handlingsutrymmet. Detta blir mer och mer tydligt inom dagens 
socialtjänst. 
 
Det handlingsutrymme som socialsekreteraren kan ta tillvara inom sin organisation är att 
tydliggöra vad som ska prioriteras för att kunna bistå klienten med hjälp eller stöd. Även fast 
det kan kännas svårt för den enskilde socialsekreteraren att förändra organisationen så bör 
denne sträva för att socialtjänsten ska bestå av tjänster där de ser till klientens hjälpbehov och 
där denne får möjligheter att delta i hjälpprocessen (Carlsson 2005:216,229). Andersson 
(1995) fann i sin studie att socialsekreterarna har ett handlingsutrymme och att de på olika sätt 
handskas med likartade problem eller situationer. En av studiens socialsekreterare beskrev sitt 
arbete som att ”man kan stanna vid att göra det man absolut måste eller engagera sig mycket, 



 

 

 

11

träffa klienter ofta, göra en rad olika insatser” (a.a:112) Det finns valmöjligheter beträffande 
vad och hur mycket socialsekreteraren vill se, höra och göra. Varje socialsekreterare står inför 
utmaningen att utveckla sin förmåga och därmed använda sitt handlingsutrymme till något 
konstruktivt i arbetet med barn. I arbetet med det placerade barnet finns det utrymme för att 
öka dess delaktighet. Det är upp till varje enskild socialsekreterare att pröva olika sätt för att 
ta reda på vem det enskilda placerade barnet är och hur han eller hon ser på sin situation. 
Arbetsplatsens kultur får inte påverka socialsekreteraren så att det i sin tur gör att barnet inte 
får en chans att påverka sin egen livssituation (Andersson 2000:183,184). I forskningen har 
det visat sig att det finns engagemang och vilja hos socialsekreteraren och genom att börja ta 
ansvar för sina handlingar i sitt arbete kan det medföra att dessa upptäcker dimensioner de 
tidigare inte varit medvetna om. De bör även våga och orka se att den egna organisationen 
inte är perfekt och att inget är så bra att det inte kan bli bättre (Claezons 2004:208, Rosell 
2004:11). I Harris´ (1998) forskning konstateras också att man mer allmänt bör vara försiktig 
med att säga att den egna organisationen är komplett och använder de bästa teorierna för hur 
det sociala arbetet ska utföras. För att förvaltningarnas organisationer ska fortsätta utvecklas 
krävs en pågående strävan mot förbättring.   
 
Organisationens inre kultur 
Carmeli (2004) konstaterar att de existerande kulturerna inom de olika organisationerna har 
länge varit en viktig faktor inom organisationsforskningen och som kan bidra till en förståelse 
för hur detta påverkar de verksammas beteende inom till exempel socialförvaltningarnas 
organisationer. Trots att socialsekreteraren har ett eget ansvar visar Lundströms (2000:38,28) 
och Sunessons studier (1981:66,117) att rutiner och mönster som inte har med organisationens 
mål att göra får utrymme inom socialtjänsten. Detta får till följd att det sociala arbetet 
fortsätter i sina gamla spår eftersom de gamla rutinerna ger trygghet för socialsekreteraren. 
Payne (2002:46,50) förklarar detta genom att varje socialtjänst har sitt eget sätt att arbeta på, 
sin kultur och sina traditioner. Inom socialtjänsten kan det förekomma attityder eller 
värderingar som har uppkommit långt tillbaka i förvaltningens historia och som fortsätter att 
existera för att socialsekreteraren har svårigheter att ta in nya moderna teorier. Morén (1996) 
beskriver det som att ” socialarbetaren har en tendens att låta sig smälta in i den sociala 
administriva regeltapet som man för tillfället råkar befinna sig framför" (a.a:17). 
Organisationens utformning eller kultur är inte omöjlig att ändra på om socialsekreterarna tar 
sitt ansvar och försöker tillsammans leda det sociala arbetet mot ett mer självständigt 
professionellt arbetet för att kunna möta klienten i dennes individuella behov. De hinder som 
finns för att en förändring ska ske ligger hos socialsekreteraren själv. Socialsekreterare har 
allmänt svårt att ta in nya vetenskapliga kunskaper och istället går de efter gamla erfarenheter 
(Denvall & Jacobsson 1998:93, Payne 1996:74,107,108).  
 
Forskning visar att det ständigt omorganiseras inom socialtjänstens verksamhet för att lösa 
olika problem men utan att det sker några större förändringar. Socialsekreterarnas arbete 
fortsätter att framstå som stelbent, formbundet och byråbaserat (Lundström 2000:35, 
Lundström 1993:253). I flera studier försvarar sig dessa mot denna kritik genom att säga att 
arbetsbelastningen inom socialtjänsten är för hög och att de inte får tillräckligt med resurser 
att förfoga över för att kunna möta klientens individuella behov (Hagbard & Esping 1992:108, 
Vinnerljung 1996:147, Claezon 2004:207). Således har denna diskussion varit svår att föra 
över till vad den enskilde socialsekreteraren har för eget ansvar för att utveckla sitt arbete. 
Istället närvarar alltid diskussionen om organisationen och dess byråkratiska besvär och 
svårigheter och som upplevs vara opåverkbar. Många socialsekreterare uppfattar sig som 
professionella och kompetenta med olika erfarenheter i ryggen, men när det kommer till 
frågan att planera för att skapa utrymme så att barn själva får möjligheter att beskriva hur de 
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upplever sin situation så framhåller socialsekreterarna gärna sig själva som offer.  De skyller 
sitt begränsade arbete på andra faktorer än sina egna begränsningar. Socialsekreterarna menar 
att det tas beslut över deras huvud som till exempel begränsad ekonomi som de sedan får ta 
konsekvenserna av (Denvall & Jacobsson 1998:116,124). Utifrån detta frågar sig Andersson 
(1995:195) i sin studie om det är tidsbristen som gör att socialsekreteraren handlar som de gör 
eller om det är så att de inte har tillräcklig kunnighet och kompetens för att direkt arbeta med 
barn.  
 
 
Socialsekreterarens kompetens 
Socialtjänstens personal ska inneha lämplig utbildning och erfarenhet för att kunna utföra de 
uppgifter som åligger dem (3 kap 3 § SoL).  SOU (2005:81 s.152) framhåller att de riktlinjer 
som finns för vilken kompetens socialsekreteraren ska besitta inte är tillräckligt vägledande. 
Det lämnas ett stort utrymme till kommunerna att avgöra vilken kompetens socialsekreteraren 
behöver för att kunna bedöma till exempel frågor om tvångsomhändertagande av barn 
garanteras (a.a.). Socialsekreterarens kompetens och dess utveckling är två viktiga 
förutsättningar för god kvalitet inom det komplexa sociala arbetet. De stora förändringar som 
skett inom socialtjänsten och de intensifieringar av socialtjänstlagen som gjorts innebär att 
kraven på socialsekreterarnas kompetens behöver förtydligas (Socialstyrelsen 2004:7). 
 
I en studie från Socialstyrelsen (2004:23,26) konstateras det att kunnighet om 
sociallagstiftningen, annan relevant lagstiftning samt förordningar och regler tillhör 
baskunskaperna för socialsekreterarna. För att kunna följa upp en insats som bäst svara mot 
barnets behov fodras att de har tillräcklig kompetens och kunskap om de insatser som sätts in 
för barnet. Lundström (1996:17)  visar däremot i sin forskning att bristerna inom 
familjehemsvården inte handlar om brister i lagstiftningen utan om socialsekreterarens 
otillräckliga kompetens. Bergmarks och Lundströms (2000) studie visar att synen på teorier 
och metoder i socialt arbete är långt ifrån enhetliga. En del av de verksamma 
socialsekreterarna har i undersökningen visat sig vara skeptiska mot att det sociala arbetet i 
allt för stor utsträckning baseras på vetenskapliga teorier och metoder. Istället anser de att det 
sociala arbetet ska utgå ifrån det genuina mötet mellan klient och socialsekreterare. Ett synsätt 
som står i kontrast med vad hittilldags vetenskaplig baserad kunskap visat. Trots detta lyfter 
socialsekreterarna själva fram att de anser att deras kompetens först och främst utgår från 
deras egna erfarenheter och därefter kommer kollegor och utbildning. Omfattningen av 
socialsekreterarnas självständiga kompetenssökande visar på stora variationer men att det 
vanligaste sättet att hålla sig à jour på området var att läsa tidskrifter och facklitteratur (a.a.). 
 
Forskningen (SOU 2005:81 s.148, Parker m.fl. 1991:2,18,21) samt Morén (1996:11) påvisar 
att dokumentationen inom familjehemsvården är bristfällig och därmed är det svårt att göra 
utvärderingar av vad som fungerat eller inte. En systematisk utvärdering av exempelvis 
familjehemsföräldrarnas arbete kan tydliggöra för socialsekreterare, familjehem och barn 
vilka resurser som bör satsas på för att barnet ska fortsätta utvecklas konstruktivt. En annan 
funktion som dokumentationen har är att tydliggöra vad familjehemsföräldrarna gör i arbetet 
med det placerade barnet. I Bernlers och Johnssons (1993:32,35) studie uttryckte 
socialsekreterarna att de ser dokumentation som ett ”nödvändigt ont” och vidare konstaterades 
det att det inte finns den kompetens eller förståelse för varför arbetet ska dokumenteras (a.a.).  
Sundells och Egelunds (2001:107) forskningsöversikt samt Bernler m.fl. (1999:65) visar 
däremot att barnet behöver veta sin bakgrund och historia för att få en förankring i sin 
identitet och detta får barnet genom exempelvis korrekt dokumentation. Barnet får således 
själv möjlighet att se vad som har påverkat barnets situation och liv. Allt som kommer fram 
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under uppföljningen av det placerade barnet har en betydelse för ett framtida beslutsfattande 
och ska därför tillvaratas på ett betryggande sätt genom att den professionella 
socialsekreteraren ansvarsfullt dokumenterar (a.a.). 
  
Många kommuner saknar vårdplaner och konsekvensen blir att barnets vård inte blir 
tillräckligt planerad och genomtänkt ( SOU 2005:81 s.234). Resultaten i Hermodssons 
(1991:12,136,139) studie visar att det sociala arbetet kräver kompetens som innefattar att 
kunna ställa frågor, lyssna och bena ut problem för att kunna upprätta olika planer. Detta 
fordrar även tid och därmed måste det finnas förutsättningar och intentioner för det inom den 
verksamhet som socialsekreteraren befinner sig i annars gör dessa planer ingen nytta (a.a). De 
sociala problem som socialsekreteraren stöter på i sitt arbete kan vara av en så omfattande art 
att det inte är rimligt att kräva att de ska ha all nödvändig kunskap. Enligt Socialstyrelsen 
(2004:23,26) är det viktigt att socialsekreteraren känner ett sådant ansvar och har en sådan 
självkännedom att denne vet hur och var nödvändig sakkunskap kan sökas. I Anderssons 
(1991) studie och även Frids och Normans (2000:51) konstateras att socialsekreteraren ingår i 
en ständigt pågående process där de aldrig blir färdiglärda och måste ständigt arbeta med sin 
egen utveckling och kompetens (a.a.). Den kompetensutveckling som krävs inom det sociala 
arbetet ingår dock oftast inte i arbetsuppgifterna och därmed avsetts det inte tillräcklig tid för 
att socialsekreteraren själva ska få möjligheter att utveckla sin kunskap (Lishman 2002:97). 
 
Barn är en kunskapskälla som socialsekreteraren ofta känner sig osäker inför och därför kan 
de behöva en större kompetens i hur de ska samtala med barn. När socialsekreteraren ska 
etablera kontakt och driva en samtalsutveckling med barnet krävs även en lämplig emotionell 
distans till barnet, anpassad efter varje enskild situation (Öveeride 2001:19,36). Därför bör 
socialsekreteraren ha kontakt med och översikt över sina egna känslomässiga reaktioner i 
förhållande till barnet. Detta för att socialsekreteraren inte ska läsa av barnets tankar och 
reaktioner utifrån den egna känslomässiga reaktionen (Öveeride 2001:41, Levin 2000:136). I 
SOU (2005:81 s.146) framkommer att socialsekreteraren har dålig kompetens i hur 
barnperspektivet konkret ska tillämpas. Forskning vittnar om betydelsen av att ha ett 
barnperspektiv inom familjehemsvården som fokuserar på att göra barnet synligt. Det ligger i 
socialsekreterarens kompetens att inneha en förmåga och ett empatiskt förhållningssätt när 
denne försöker sätta sig in i barnets situation och ska kartlägga dess behov (Andersson 1991). 
Forskningen pekar även på vikten av att barnet har goda relationer till både vårdnadshavare,  
och andra viktiga vuxna vilket dock har visat sig inte alltid varit styrande för 
socialsekreterarens agerande i familjehemsvården. Istället är det socialsekreterarnas egna 
värderingar för vilka relationer som är bäst för barnet som styr arbetet (Andersson 1995:38). 
En återkommande komponent inom den tidigare forskningen är att det efterlyses engagemang, 
ambition, flexibilitet och lyhördhet från socialsekreterarna för att kunna samarbeta och 
bibehålla viktiga relationer till både det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och 
familjehemsföräldrarna (Andersson 1991:30,131, Börjesson & Håkansson 1990:116). 
 
I Anderssons (1995:193) forskning visas att socialsekreterarna har allmänna problem att 
avgöra var i utvecklingen små placerade barn befinner sig på grund av dessa har svårigheter 
att uttrycka sig. Istället väger socialsekreteraren in egna synsätt och erfarenheter i 
bedömningen (a.a.). Barns individuella behov medför att socialsekreterare behöver inneha 
kompetens om och förståelse för barnets biologiska, psykologiska och sociala utveckling. För 
att kunna hantera de svåra frågor som aktualiseras runt barns omhändertagande och separation 
mellan barnet och dess föräldrar krävs att socialsekreteraren är väl insatt i psykologisk och 
psykoanalytisk teori. Saknas denna kompetens finns det risk för att socialsekreteraren inte 
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orkar möta barnet och dess föräldrars problem och att barnet då inte har lika stor chans till en 
lyckad placering (Levin 2000:135). 
 
Egelunds (1997:324) avhandling pekar på att det komplexa sociala arbete som 
socialsekreteraren är verksam i ställer krav på en yrkesspecifik kompetens. Viktigt är också 
att ha god självkännedom och ett etiskt förhållningssätt. Den kompetenta socialsekreteraren 
ska således använda sig av vetenskapliga teorier för att identifiera problemen för att klara av 
att fatta rätt beslut om barns behov. Enligt Bergmark och Lundström (2000:88,89) är etisk 
reflektion och det egna ansvaret en viktig del i uppföljningsarbetet med barn i familjehem. Då 
socialsekreterarna saknar metoder för hur de ska följa upp finns risk att tillfälliga ideologier 
får för stort utrymme vid uppföljning. Detta kan medför att den vetenskapliga 
kunskapsutvecklingen inom exempelvis familjehemsvården står stilla. I Parkers m.fl. 
(1991:89) studie konstateras att det exempelvis finns socialsekreterare som har lågt ställda 
förväntningar på de familjehemsplacerade barnens skolprestationer trots att dessa barn kan 
inneha bra studieförutsättningar. Enligt SOU (2000:77 s.123) samt Parkers m.fl. (1991:89)  
kan detta medföra att det placerade barnets utbildning prioriteras lågt och i det långa 
perspektivet försämras barnets möjligheter att få en bättre ställning inom samhället (a.a.). För 
att barnet ska få en rättssäker insats fordras att de socialsekreterare som sitter med 
erfarenheter av familjehemsvård även är medveten om vetenskapliga rön (Payne 1996:53,54). 
 
Vinnerljungs, Sallnäs och Kyhle-Westermarks (2001:23) forskning visar att socialsekreteraren 
ofta har förutsatt att kunskapen är säkrare än vad den är inom familjevården. De kaotiska 
situationer eller komplexa processer som barn och ungdomar ingår i ställs mot okänsliga 
instrument som socialsekreteraren använder när de arbetar med barn som har placerats (a.a.). 
Det kommer att med tiden ställas krav på den professionella socialsekreteraren att skapa bättre 
arbetsmetoder genom att uppdatera sin kunskap kontinuerligt och därmed stimulera sitt 
kritiska tänkande. Detta är en nödvändighet av den orsaken att socialsekreterare använder sig 
själva som redskap i det sociala arbetet samt för att inte missbruka sin maktposition gentemot 
exempelvis det placerade barnet (Lishman 2002:96). Socialsekreterarens kompetens handlar 
om att blanda den teoretiska kunskapen och erfarenheten, med självkännedom, etiskt 
reflekterande och empati. Utifrån detta blir det sociala arbetet professionellt (Berlner 
m.fl.1999:18, Payne 2002:128).  
 
 
Strukturerat uppföljningsarbete  
Riksdagens revisorer (2001/02:16 s.65,66,87) har i en rapport funnit att socialtjänstens 
uppföljningsrutiner ser olika ut från kommun till kommun. Oftast består uppföljningen av 
hembesök som utförs i samband med socialnämndens övervägande av vården. Vid dessa 
besök är det ovanligt att socialsekreterarna använder sig av någon strukturerad metod som till 
exempel ett utvecklat test, för att följa de familjehemsplacerade barnens utveckling. I avsikt 
att förbättra bland annat uppföljningen av familjehemsplaceringar genomför Socialstyrelsen 
(2002:5,10) sedan några år tillbaka projektet Barns Behov i Centrum (BBIC). Syftet med 
projektet är att sätta barnet och dess behov i centrum utifrån sju olika behovsområden; hälsa, 
utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familje- och sociala relationer, 
socialt uppträdande samt förmågan att klara sig själv. Det långsiktiga målet är att utveckla ett 
enhetligt system för att följa upp insatser inom den sociala barnavården. Tanken är att barnet 
ska få en ökad möjlighet att uttrycka sina åsikter och på så sätt kunna påverka sin 
livssituation. I Parkers m.fl. (1991:84) studie har det konstaterats att det är av stor vikt vid 
uppföljning att socialsekreteraren kartlägger barnets utveckling utifrån dessa behovsområden. 
Detta för att det enskilda barnet ska få en chans till bättre livskvalitet i framtiden (a.a.). 
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Lundström (SOU 2000:38  s.20,46) konstaterar att det har visat sig vara svårt att 
implementera BBIC i kommunerna. Trots detta är det nödvändigt att försöka introducera 
kunskapsbaserade arbetsmodeller eftersom kommunerna saknar bra och enhetliga metoder för 
att följa upp. 
 
 
 
Metod  
I avsnittet redogörs för tillvägagångssättet i studien. Aspekter som kommer att behandlas är 
metodval, litteraturanskaffning och avgränsning, urval samt forskningsetik. Därefter följer en 
redovisning av intervjuförfarandet, intervjubearbetning och analys, vetenskapens treenighet 
samt metoddiskussion. 
 
 
Metodval 
Vetenskaplig metod är ett redskap för att lösa problem och kan ses som ett verktyg på vägen 
fram mot ny kunskap (Holme & Solvang 1997:13). Enligt Silverman (2000:1,75,88,93) ska 
valet mellan olika undersökningsmetoder utgå ifrån vad som ska undersökas. Mer precist ska 
metodvalet göras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativ metod skildrar ofta det 
studerade förhållandet eller människan ur ett helhetsperspektiv. Detta betyder inte att en viss 
situation eller fenomen studeras ur alla möjliga tänkbara aspekter utan att vissa avgränsningar 
är nödvändiga att göra. När den kvalitativa forskaren försöker få kunskap om valda delar så 
sker detta i en ömsesidig påverkan med att försöka förstå hur dessa delar sammanhänger 
utifrån en helhet. Utifrån detta skapas sedan en djupare förståelse för det sociala problemet 
som ska studeras. Det sociala arbetet måste utgå ifrån och få fram förståelseprocessen bakom 
argumenten i resultatet och detta kan genomföras med hjälp av denna metod (a.a.). I denna 
studie används kvalitativ metod i form av intervjuer för att få mer djupgående svar på de 
uppställda frågeställningarna. Intervju blev det huvudsakliga sättet att vinna kunskap på om 
det fenomen som skulle undersökas. Detta utifrån att avsikten med denna studie var att få en 
ökad insikt i socialsekreterarnas arbete med att följa upp och stödja familjehemsplacerade 
barn, vårdnadshavare och familjehemsföräldrarna. Genom intervjuerna framkom nyanserade 
svar från respondenterna och således en omfångsrik redogörelse kring studiens 
frågeställningar. Vilket genererade kunskap om hur socialtjänstlagen, socialtjänstens 
organisation och socialsekreterarnas kompetens påverkar socialsekreterarnas arbete med att 
följa upp de tre inblandade aktörerna vid en familjehemsplacering.   
 
Med utgångspunkten i kvalitativ metod gavs möjlighet att omformulera studiens 
frågeställningar vartefter litteraturen studerades. Genom litteraturgenomgången anförskaffade 
studiens författare en djupare vetenskaplig kunskap på området samt utarbetade en 
intervjumanual med fokus på att få fram information om uppföljningsarbete vid 
familjehemsplacering. Enligt Silverman (2000:77) ger kvalitativ metod utrymme för 
forskarnas uppfattning om problemområdet. Ytterligare får forskarna tillfälle till att utvecklas 
inom området under hela undersökningen samt möjlighet att rätta till eventuella misstag som 
påträffats under processens gång. Enligt Holme och Solvang (1997:80) är den kvalitativa 
metoden flexibel och ger utrymme för forskaren att utveckla sin uppfattning om 
problemområdet under hela forskningsprocessen. Metoden ger även möjligheter att rätta till 
eventuella misstag som upptäcks under arbetets gång. Detta till skillnad mot den kvantitativa 
metoden som inte ger tillåtelse att ändra undersökningens upplägg under forskningsprocessen. 
”Kvalitativa metoder får inte framstå som något man alltid ska använda utan det är något 
som ibland kan ge bättre insikter, beroende på vad det är man studerar” (a.a:92). 
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Litteraturanskaffning och avgränsning 
Innan skrivandet börjar ska forskaren ta reda på vilka kunskaper som finns inom området och 
vad som har studerats tidigare. En bra genomgång av litteraturen inom studiens område är ett 
sätt att stärka trovärdigheten för studiens aktuella område (Bryman 2002:456). Lämplig 
litteratur om familjehemsvård söktes på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se och via Internet 
på www.exlibris.se, www.altavista.com samt databaserna Elin@Örebro, ERIC, Artikelsök, 
Social Services Abctracs och Voyager. Sökord som användes var familjehemsplacering, 
familjehemsvård, socialtjänstens organisation, uppföljning, stöd, kompetens, social worker, 
foster care, foster parent, natural parent, foster child, support, follow up, social organization, 
social service samt competence. Dessa sökord har sedan prövats i olika kombinationer och 
formuleringar för att utifrån syftet och frågeställningarna i studien få fram en så relevant 
forskningslitteratur som möjligt. Även referenslistor från olika artiklar har bidragit till att 
finna litteratur.   
 
För att litteraturgenomgången inte skulle bli allt för tidskrävande gällde det att avgränsa 
litteraturanskaffningen utifrån studiens aktuella problemställning och dess övergripande 
begrepp (Halvorsen 2000:169, Patel & Davidson, 1994:34,39). Trots sökning inom det 
internationella området visade litteraturen inom den tidigare forskningen på att det fanns få 
studier som behandlar socialsekreterarens roll i uppföljningsarbetet. Utifrån detta valdes 
därmed en del äldre litteratur som till exempel Stone och Stone (1983), Andersson 
(1991,1995), Börjesson & Håkansson (1990), Hagbard & Esping (1992), Lundström (1993) 
för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De övergripande begreppen som 
utvecklades under litteraturens genomgång var uppföljning samt socialtjänstlagens 
bestämmelser avseende socialsekreterarens ansvar vid uppföljning av familjehemsplacerade 
barn, vårdnadshavarna och familjehemmet. Andra begrepp i studien var socialsekreterarens 
kompetens i det specifika uppföljningsarbetet samt organisation som omfattades av 
socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Inom forskningen visade det sig att 
handlingsteorin kombinerat med organisationsteorin används för att sätta ord på vad 
socialtjänstens organisation egentligen är (Dellgren & Höjer 2000:18,82).                                       
 
 
Urval  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes att genomföra respondentintervjuer med 
socialsekreterare som har till uppgift att vid en familjehemsplacering följa upp barnet, 
vårdnadshavarna samt familjehemmet. Enligt Holme och Solvang (1997:101ff) sker sådana 
med individer som själva är delaktiga i det som ska studeras. Urvalet av 
undersökningspersoner är av stor betydelse för studiens resultat. Detta ska spegla 
frågeställningarna samt kunna ge information som medför en djupare förståelse om 
undersökningspersonernas syn på det undersökta. I en kvalitativ undersökning kan 
respondenterna vara få men däremot finns det möjligheter till information som går på djupet.  
 
I studien kontaktades via telefon åtta socialförvaltningar i åtta olika kommuner inom ett 
avstånd av femton mil från författarnas hemort. Vid en första kontakt visade det sig att alla 
kommuner utom två har en uppdelning av uppföljningsarbetet mellan olika socialsekreterare. 
Familjehemssekreterare ombesörjer uppföljning och stöd till familjehemmet medan barn- och 
ungdomshandläggare har hand om barn och vårdnadshavare. I de två kommuner som inte 
hade en sådan uppdelning ansvarade en och samma socialsekreterare för uppföljning 
gentemot alla inblandade parter vid en familjehemsplacering. I socialförvaltningarnas växel 
förklarades ärendet och författarna kopplades vidare till ansvarig socialsekreterare för 
familjehemsvården. Syftet med studien beskrevs för denne som hänvisade till lämplig 
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socialsekreterare för intervju. Vid förfrågan om dennes medverkan i studien tackade samtliga 
ja vid första telefonsamtalet. Urvalet kom att bestå av sammanlagt åtta socialsekreterare jämnt 
fördelade i åldern 27-60 år. Deras erfarenhet av uppföljning vid familjehemsplacering sträcker 
sig från 2 till 30 år. I studien valdes att intervjua fyra socialsekreterare vilkas arbete är inriktat 
på att följa upp och stödja barnet och vårdnadshavarna (barnhandläggare) samt fyra 
socialsekreterare (familjehemssekreterare) som är inriktade på att följa upp och stödja 
familjehemmet. I de två kommuner där en och samma socialsekreterare har hand om hela 
uppföljningen delades dessa respondenter upp och en fick tillhöra barnhandläggarna och den 
andra fick tillhöra familjehemssekreterarna. Uppdelningen på de två yrkeskategorierna 
gjordes då det är viktigt att belysa uppföljningsarbetet med alla inblandade parter i en 
familjehemsplacering och det ligger i barnets intresse att även de vuxna får ett bra stöd från 
socialtjänsten (Andersson 1995:64,66). 
 
Studiens urval var strategiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier (Holme & Solvang 
1997:101). Ett av kriterierna var att få en jämn fördelning mellan socialsekreterare som följer 
upp och stödjer barnet/vårdnadshavarna respektive familjehemmet. Ett annat kriterium var att 
sprida respondenterna utifrån olika kommuner för att få en variationsbredd på hur det 
verksamma fältet kan se ut. Ytterligare ett kriterium var att få respondenter som kunde bidra 
med riklig information om det undersökta. För att kunna göra en bra analys av intervjuerna 
var det viktigt att välja undersökningspersoner med kunskaper i ämnet och som kunde ge 
relevanta svar på frågorna (Kvale 1997:135). Detta urvalsförfarande benämns kvoturval eller 
subjektivt val och innebär att på förhand bestämda kriterier styr vilken typ av 
undersökningsenhet som eftersträvas för att svara på studiens forskningsfrågor (Holme & 
Solvang 1997:183). 
 
 
Forskningsetik   
I studien har de etiska övervägandena gjorts med stöd i Lag (2003:460) om etikprövning av 
forskning som avser människor, §§ 16 och 17. Vid en första telefonkontakt informerades 
respondenterna om den aktuella studiens syfte och användningsområde. I ett brev som 
skickades ut till samtliga upprepades detta samt lämnades information om att deltagande i 
studien var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de så önskade. I brevet 
utlovades konfidentialitet vilket innebär att data skall redovisas på så sätt att ingen av de 
medverkande kan identifieras. I studien används inga namn på vare sig verksamheter eller 
respondenter inte heller kön eller ålder. Respondenterna informerades även om att 
intervjumaterialet endast skulle användas i studien, att det förvaras inlåst så att ingen 
utomstående ska kunna ta del av det samt att samtliga kassettband och utskrifter ska raderas 
när studien färdigställts (Bilaga 2). Enligt Kvale (1997:142) är respondenternas samtycke, 
information om konfidentialitet och konsekvensen av deltagandet i studien viktigt för att 
säkerställa studiens moraliska kvalitet. I samband med intervjutillfället klargjordes det etiska 
förhållningssättet åter igen och respondenterna tillfrågades om samtycke till att använda 
bandspelare vid intervjun. Det är viktigt att i förväg berätta att samtalet kommer att spelas in 
så att respondenten får möjlighet att säga ifrån i fall denne inte vill att så ska ske (Holme & 
Solvang 1997:107).  
 
Även om formulerade riktlinjer och regler för ett etiskt förhållningssätt kan ge en del 
vägledning så lämnar de ibland ett utrymme för egna ställningstaganden till forskaren 
(Bryman 2002:450). Under arbetets gång med denna studie har författarna fortlöpande gjort 
etiska överväganden. Framförallt skedde ett flertal etiska diskussioner i samband med 
skapandet av syftet och frågeställningarna och hur dessa gemensamt skulle inverka på 
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socialsekreterarna själva. Dock togs ställningstagandet att det fanns en väldigt liten risk att 
respondenterna efter intervjuerna skulle bli lämnade med alltför svåra funderingar. 
 
 
Intervjuförfarandet 
I studien har en halvstrukturerad intervjumanual använts. En sådan innehåller förslag och 
teman till relevanta frågor vilkas följd och form kan ändras under intervjuns gång för att följa 
upp respondenternas givna svar (Kvale 1997:121, Holme & Solvang 1997:100,101). Inför 
utarbetningen av frågorna studerades relevant litteratur och forskning inom området 
familjehemsplaceringar med inriktning på uppföljning under pågående placering. Studiens 
syfte och frågeställningar fick sedan ligga tillgrund för intervjumanualerna (Bilaga 1). 
Frågorna till respondenterna kom att skilja sig åt beträffande det praktiska uppföljningsarbetet 
genom att barnhandläggarna respektive familjehemssekreterarna fick speciella frågor 
anpassade till sina områden. Beträffande socialtjänstens organisation och socialsekreterarnas 
kompetens såg frågorna i intervjuguiden till samtliga respondenter exakt likadana ut.  
 
Studiens intervjuer ägde rum på respektive respondents arbetsplats, spelades in på kassettband 
och tog 45 – 60 minuter att genomföra. Enligt Bryman (2002:310) och Kvale (1997:32,147) 
är bandupptagning ett sätt att försäkra sig om att ingen information går förlorad och att 
forskarna ska kunna koncentrera sig på det som sägs. Holme och Solvang (1997:105) 
beskriver intervjun som en krävande situation för respondenten och att det är intervjuaren som 
har ansvaret för att mildra eventuellt obehag. För att uppnå en så bekväm och jämbördig 
situation som möjligt deltog endast två av studiens tre författare vid varje intervjutillfället. För 
att säkerställa kvaliteten av den insamlade informationen utgicks ifrån en rad 
kvalifikationskriterier (Kvale 1997:138,139). Under intervjuerna ställdes tydliga och enkla 
frågor, ett relevant språk användes och följsamhet med respondenterna eftersträvades. Fokus 
på de undersökta temana försökte hållas genom att vid utsvävande svar leda tillbaka 
respondenterna till frågorna i intervjuguiden. Följdfrågor ställdes för att förtydliga oklara och 
tvetydiga svar från respondenterna. 
 
 
Bearbetning av intervjuerna och intervjuanalysen 
Utskrivandet av intervjuer från en kassettbandsinspelning är en tolkande process och 
svårigheten ligger i att få fram den väsentliga kunskapen från talspråk till skriftspråk (Kvale 
1997:35,229,231). För att respondenternas kunskap och information inte skulle gå förlorad 
lade författarna till studien ned mycket tid på att transkribera materialet. För att 
respondenternas språk skulle få komma till sin rätt användes i studien en del citat. Enligt 
Kvale (1997:230) kan detta berika resultaten, men citaten bör relateras till texten i övrigt för 
att det skall ge en förståelse för den som läser studien. 
 
Intervjuer kan ge mycket material som sedan är svårt att sammanställa. Således kan 
meningskoncentrering användas för att respondenternas kunskap och information inte ska gå 
förlorade samt för att skapa struktur. Koncentreringen sker i fem steg, varav den första delen 
handlar om att hela intervjun genomläses för att få en helhetskänsla. I nästa steg fastställas 
meningsenheterna som respondenterna uttrycker i sina intervjuer (Kvale 1997:174). Efter 
varje intervjutillfälle skrevs respondenternas enskilda svar ned ordagrant på datorn.  
Inledningsvis lästes svaren igenom och fokus var på vad respondenterna hade förmedlat samt 
att information som inte hade med frågeställningarna och syftet att göra togs bort. Sedan 
komprimerades texten ytterligare genom att koncentrera respondenternas svar till kortare och 
koncisare formuleringar. Enligt Kvale (1997:175) utgörs den tredje fasen av att formulera de 
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mest framträdande teman och grundtankar som framkommer i intervjuerna utan att tolka in 
egna fördomar. I det fjärde steget ställs olika frågor till materialet för att slutligen 
sammanfoga intervjuns teman med varandra till en beskrivande utsaga (a.a.). Till grund för 
tematiseringen låg tolkningsramen för denna studie därefter ställdes studiens frågeställningar 
upp och som senare bands samma till en beskrivande berättelse.  
 
Det fanns en del svårigheter med att hålla isär begreppen organisation och kompetens. För att 
komma till klarhet med dessa begrepp söktes förklaringar i forskningen. I den studerade 
litteraturen framkom just svårigheterna med att avgränsa organisation från socialsekreterarnas 
arbete och således kompetensen (se litteraturanskaffning och avgränsning) vilket bekräftade 
våra problem. Därför var det extra viktigt att försöka hålla isär respondenternas svar under de 
olika temana för att få en struktur i resultatet. Enligt Starrin och Svensson (1994:175) är det 
svårt att framställa resultatet på ett sådant sätt som både framhäver och tydliggör strukturen 
samtidigt som den ska komprimeras till en komplex text. ”Resultatet bör ha en så enkel och 
klar struktur som möjligt” (a.a:175). I studien uppvisades under varje tema likheter och 
olikheter mellan de alltmer koncentrerade svaren från respondenterna. Detta ledde till en 
tydligare innebörd av vad socialsekreterarnas uppföljningsarbete i själva verket handlar om. 
Med hjälp av meningskoncentreringen, gav slutligen litteraturen och respondenternas kunskap 
och information svar på studiens syfte och frågeställningar.   
 
 
Vetenskapens treenighet 
Modern samhällsvetenskaplig forskning betecknas som vetenskapens treenighet och utgörs av 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Kvale 1997:207). Validiteten handlar om att vara 
medveten om vad som ska undersökas (Holme & Solvang 1997:94, Silverman 2000:175ff). 
Det ska finnas en överensstämmelse mellan vad syftet säger ska undersökas och vad som 
faktiskt undersöks (a.a.). Vid genomläsning av litteratur och tidigare forskning sattes ramarna 
för denna studie upp samt syfte, frågeställningar, tolkningsramar och intervjuguide. Utifrån 
detta valdes sedan metod och respondenter. Studien får anses vara valid då den svara på syftet 
med undersökningen och de uppställda frågeställningarna.  
 
Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet (Silverman 2000:185,188,). Studien anses 
reliabel om flera undersökningar oberoende av varandra ger samma resultat vid olika 
tidpunkter. Om samma resultat skulle kunna uppnås i en likadan studie vid ett senare tillfälle 
är svårt att spekulera om eftersom så många olika faktorer påverkar resultatet (a.a.). Valet av 
respondenter till denna studie skedde strategiskt och därför blir det svårt att i en liknade studie 
få till ett likställigt urval. Ytterligare en faktor som påverkar reliabiliteten är själva 
intervjusituationen då en annan forskare skulle kunna få svårt att ställa samma följdfrågor 
eftersom denne antagligen inte skulle få precis samma svar från respondenterna. I studien har 
tillvägagångssättet redovisats noggrant samt tydligt uppgetts vad som använts vid analysen av 
det insamlade resultatet. Stor tid har också lagts ner på att utforma frågeställningarna och 
intervjuguiden för att sedan kunna använda dessa i intervjuerna för att på så sätt försöka 
uppnå stabilitet och tillförlitlighet i studien. 
 
Statistiska generaliseringar eller representativitet kan inte ses som de huvudsakliga målen i en 
kvalitativ studie. Snarare är avsikten att få ett informationsvärde samt skapa en grund för 
djupare förståelse om det studerade fenomenet (Holme & Solvang 1997:101). Ambitionen 
med denna studie var inte att få fram generaliserbar data om hur socialsekreterare i allmänhet 
arbetar med uppföljning vid familjehemsplaceringar utan var istället att uppnå insikt och 
djupare förståelse för detta arbete. Utifrån denna studies resultat är möjligheterna till 
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generalisering reducerade. Dock skulle en analytisk generaliserbarhet kunna anses var trolig 
utifrån att resultaten kan ge en viss inblick i det studerade (Kvale 1997:210, Silverman 
2000:108,109). Det ska understrykas att man inte kan generalisera uttalanden från en 
representant till att gälla en hel organisation. Det som sägs i resultatet står för dessas 
personers åsikter och utsagor.  
 
 
Metoddiskussion  
Forskningsprocessen påverkas av såväl forskarens som respondentens fördomar och 
förförståelse, vilket är svårt att undvika enligt Holme och Solvang (1997:95,290,291). När 
egna värderingar och uppfattningar möter respondentens uppstår risken för fel- eller 
övertolkningar. För att undvika detta måste forskaren ha insikt om och kritiskt granska sina 
fördomar och sin förförståelse. I studien har ansträngningar gjorts för att undvika 
feltolkningar genom att studera tidigare forskning och litteratur på området samt föra 
diskussioner. I studien har stort utrymme medvetet givits åt metoddelen. Detta för att skapa 
förutsättningar för den utomstående läsaren att kunna ta egen ställning till författarnas 
tolkningar.  
 
Forskningen och studiens tolkningsram valdes att redogöras för under samma rubrik för att 
den ”röda tråden” skulle infinna sig. De övergripande begreppen visade sig även gå in i 
varandra och därför blev det mer naturligt att redovisa dessa tillsammans. Enligt Larsson 
(1994;170) kan det finnas vissa svårigheter i att skilja mellan lärobok och forskningsarbete av 
den orsaken att forskaren ofta vill visa upp allt denne känner till. Tanken med att redovisa 
teori och forskning under samma kapitel är ändå att redogöra för den helhet som alla enskilda 
delar kan relateras till. Kriterierna på kvalitet blir således harmonin mellan del och helhet 
(a.a.). 
 
Enligt Holme och Solvang (1997:106) betyder intervjuareffekten att undersökningspersonerna 
kan känna att intervjuarna haft vissa förväntningar på att en viss information förväntas komma 
fram. Detta skulle då kunna hindra dem att fullt ut uttrycka sina egna åsikter (a.a.). För att 
minska risken för detta betonades i mötet med respondenterna att det var deras egna åsikter 
och tankar som skulle få komma till uttryck i studien. Intervjuarna har även försökt att vara 
goda åhörare samt att undvika värderande kommentarer beträffande respondenternas svar, 
detta för att i minsta möjliga mån påverka svaren. Frågorna som berörde kompetens och 
organisation kan av respondenterna ha uppfattats vara känsliga och därmed påverkat deras 
svar. Det fanns en medvetenhet hos intervjuarna att det kan vara svårt för respondenterna att 
erkänna sin begränsade kompetens inom området samt kritisera sin organisation.  
 
Enligt Bryman (2002:261) ska undersökningen redovisas så att det ges en rättvis bild över de 
olika åsikter och uppfattningar som har ingått i studien. En svaghet i denna studie kan vara att 
den uppdelning som finns mellan respondenterna bestående av barnhandläggare och 
familjehemssekreterare uppfattas som otydligt för läsaren. För att motverka detta har studies 
författare i största möjligaste mån försökt att ha en tydlighet runt detta. 
 
I studiens genomförande har alla tre författare varit lika delaktiga i samtliga delar förutom vid 
själva intervjutillfällena. Dessa delades upp genom att två var närvarande vid varje intervju 
och den tredje som inte deltog transkriberade bandupptagningarna. Fördelen med detta 
förfarande var att den som inte medverkat vid intervjun inte blev påverkad av yttre 
omständigheter som respondenternas egen person samt den miljö där intervjun ägde rum. 
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Nackdelen kan dock ha varit att den som transkriberat gått miste om nyanser, kroppsspråk och 
betoningar som endast kan upplevas visuellt. 
 
 
 
Resultatredovisning och analys 
I följande avsnitt redovisas det insamlade materialet från intervjuerna. Resultatet redovisas 
utifrån studiens frågeställningar. Under rubriken ”Socialsekreteraren och socialtjänstlagens 
bestämmelser” kommer de 8 respondenterna att benämnas barnhandläggare respektive 
familjehemssekreterare för att tydliggöra vem som säger vad. Under rubrikerna 
”Organisationens påverkan på uppföljningsarbetet” samt ”Socialsekreterarens kompetens i 
uppföljningsarbetet” kommer samtliga att benämnas respondenter då det inte har någon 
inverkan på resultatet vilken befattning dessa har. Varje frågeställning avslutas med en analys. 
I analysen bearbetas resultaten utifrån tidigare forskning och studiens tolkningsram. 
 
 
Socialsekreteraren och socialtjänstlagens bestämmelser  
I studien framkom att samtliga av de intervjuade, både barnhandläggare och 
familjehemssekreterare följer upp familjehemsplaceringarna med ett personligt besök i 
familjehemmet, minst en gång var sjätte månad i samband med övervägandet. Alla har dock 
som målsättningen att följa upp oftare. Vilket också sker men då mestadels genom 
telefonkontakt. Samtliga respondenter uttryckte att kontakten med barnet, familjehemmet och 
vårdnadshavarna är som mest intensiv i början av en placering och vid mer komplicerade 
placeringar. 
 
När barnhandläggarna besöker barnet i familjehemmet tar tre av fyra initiativ till enskilt 
samtal. Den fjärde låter alla i familjen delta under samtalet och låter barnet själv påtala när 
denne har behov av att prata enskilt. På frågan vad barnhandläggarna samtalar med barnen om 
uppger två av dem att de berör områden som dagis/skola, fritid, relationer, känsloliv, socialt 
beteende, familjehemmet och vårdnadshavarna. De andra två låter barnet fritt berätta och 
diskuterar det som naturligt kommer upp under samtalet. En av barnhandläggarna observerar 
även barnet under hela besöket för att se om denne knyter an till de vuxna i familjen eller om 
det verkar ängsligt eller harmoniskt. En annan barnhandläggarna lämnar över ansvar till 
familjehemmet att informera om barnets utveckling samt eventuella problem. 
 

”Det är ju inte bara jag som har ansvar för barnet utan familjehemsföräldrarna 
också och då har jag sagt att de måste tala om när barnet inte utvecklas som det 
ska” 

 
Alla barnhandläggarna uppger att målet med en placering är att barnet med tiden ska kunna 
återvända hem till sina vårdnadshavare. I samband med övervägandet har samtliga 
handläggare kontakt med dessa. Utöver dessa tillfällen försöker hälften av de intervjuade att 
arbeta för att vårdnadshavarna ska bli mer aktiva i sin kontakt med barnet och därmed delta i 
barnets placering i så stor utsträckning som möjligt. De försöker även ibland erbjuda 
vårdnadshavarna att följa med på besöken i familjehemmet för att få igång ett samarbete. 
Däremot uppgav två av barnhandläggarna att de emellanåt tappar en del vårdnadshavare när 
dessa har ett eget intresse av att ha kontakt med sitt barn. En av dem beskrev vidare att det är 
upp till vårdnadshavaren att visa intresse och ta kontakt med barnet samt socialtjänsten.  
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Samtliga familjehemssekreterare uppgav att de upprätthåller kontakten med familjehemmet 
genom besök i hemmet. Alla beskriver besöken som påhälsning med en fikastund. Två av de 
intervjuade uppgav att kontakten är som mest intensiv i inledningsskedet av placeringen. 
Mellan besöken består kontakten av telefonsamtal. På frågan hur familjehemssekreterarna 
hjälper familjehemsföräldrarna att samarbeta med vårdnadshavarna uppgav samtliga att de 
inte gör något speciellt när det flyter på av sig självt. Tre av fyra uppgav dock att de vid 
konflikter mellan dessa har en förmedlande roll. En familjehemssekreterare beskrev det som: 
 

”Det blir nästan som i en skilsmässofamilj, hur ska man alltså få ihop allt det här 
och olika budskap och vad ska gälla med tider och allt möjligt sånt” 

 
På frågan om socialtjänstlagens bestämmelser är tillräckligt tydliga angående uppföljning 
svarade samtliga intervjuade att lagen tydligt anger att det ska ske var 6:e månad i samband 
med övervägandet. Två respondenter påpekar dock att det är för sällan med uppföljning en 
gång i halvåret med tanke på att det är en lång tid i barns liv men att tiden inte räcker till för 
tätare besök. En respondent uppgav sig inte vara insatt i vad lagstiftningen konkret uttrycker 
om uppföljningen av de familjehemsplacerade barnet. Ytterligare en poängterade att det är 
inte alla gånger lagen som styr utan vilket engagemang socialsekreteraren har. En majoritet av 
de intervjuade ansåg att lagtexten inte är tydlig när det gäller hur uppföljning rent konkret ska 
gå till vid familjehemsplacering. En av respondenterna uttryckte att det tydligt framgår att 
uppföljning ska ske men inte hur det ska gå till i detalj.  
 
Samtliga respondenter uppgav att de använder sig av vårdplan vid övervägandet. En av dem 
påpekade att både vård- och behandlingsplan är verktyg som ska revideras och förändras 
utifrån barnets utveckling. 

 
”Det är ju mitt redskap som barnhandläggare att följa upp det som är skrivet. Den 
är ju skriven på ett sådant sätt att där finns ju det som barnet behöver under den här 
tiden framöver”. 

 
Samtliga av de intervjuade uppgav att det i vårdplanen bland annat finns beskrivet hur 
umgänget med vårdnadshavare och andra närstående ska se ut. Flera respondenter 
poängterade att även barnets behov ska beskrivas. Tre av de intervjuade använder planen för 
att lyfta fram syftet med vården och vad som ska uppnås för att vården ska upphöra. En annan 
uttryckte att vårdplanen inte är något viktigt verktyg vid uppföljningen eftersom den inte 
innehåller så mycket information, istället kan den utformas mer och bättre. Två av 
respondenterna uppgav att de även använder sig av behandlingsplan för att se var i 
utvecklingen barnet är. En av dessa framhöll att behandlingsplanen aktualiseras först när det 
uppstår konflikter.  
 
 
Analys 
Samtliga barnhandläggare i studien uppgav att deras uppföljning av det familjehemsplacerade 
barnet består av ett personligt besök i familjehemmet minst en gång i halvåret, vilket sker i 
samband med övervägandet. De flesta barnhandläggare bjöd in barnet för ett enskilt samtal. 
Två av handläggarna beskrev att de i samtalet försöker beröra barnets olika livsområden 
medan de andra två istället samtalade fritt utan att specifikt beröra några livsområden. Detta 
kan tyda på att barnhandläggarna inte ser till det som står i 5 kap 1b § SoF, där det sägs att 
handläggaren i enskilda samtal ska se till barnets behov. När barnhandläggarna inte följer upp 
de olika livsområdena kan det antagas att de inte får en rättvisande bild av hur barnet 
utvecklas samt vilken effekt vården har på barnet. En av barnhandläggarna beskrev även att 
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ansvaret för barnets utveckling till viss del lades på familjehemmet. Barnhandläggarnas olika 
svar kan även tydas som att de inte ser till barnets bästa i uppföljningen i den utsträckning 
som 1 kap 2 § i SoL anger. Även i 3 kap 5 § SoL påpekas att socialsekreteraren vid pågående 
familjehemsvård så långt det är möjligt ska klarlägga barnets inställning och ta hänsyn till 
barnets vilja samt utforma placeringen tillsammans med barnet, vilket inte framkommer av 
respondenternas svar att de gör.  
 
För att veta var barnet står i sin utveckling och för att veta vad för insatser som ska sättas in 
kan socialsekreteraren med fördel använda sig av vård- och behandlingsplan för att tydligare 
visa på att placeringen är genomtänkt (SOU 2005:81 s.234). Enligt 11 kap 3 § SoL är 
socialnämnden skyldig att upprätta en vårdplan för de barn som placeras i familjehem. 
Studiens alla respondenter svarade att de upprättar vårdplan eftersom det ska göras i samband 
med att barnet ska placeras samt när övervägandet ska upp i socialnämnden. Respondenterna 
beskriver vidare att syftet med vårdplanen är att tydliggöra målet med vården och vad som ska 
genomföras för att vården ska upphöra. Utifrån detta kan antagas att planen inte aktivt 
används i arbetet med det placerade barnet utan att den aktualiseras endast i samband med 
övervägandet. Följderna kan då bli att barnets vård inte framstår som tillräckligt planerad och 
genomtänkt.  
 
Det framkom även att barnhandläggarnas arbete med det placerade barnet är mer intensivt i 
början av placeringen eller vid komplicerade ärenden. Detta resultat stämmer överens med 
den forskning som finns och som visar att i början av en familjehemsplacering har 
socialsekreteraren god kontakt med barnet. När sedan placeringen pågår under en längre tid 
minskar socialsekreterarens uppmärksamhet efterhand (Andersson 1995:193). Konsekvensen 
av att vården inte följs upp i tid eller kontinuerligt medför att barnets eventuella problem inte 
upptäcks och risken blir större att placeringen påverkas till det mer negativa för barnet (SOU 
2005:87 s.315). Enligt 6 kap 7 § SoL ska nämnden ta sitt ansvar för det placerade barnet 
genom att kontinuerligt följa barnets behov och vård. Utifrån barnhandläggarnas svar kan det 
antagas att dessa tolkar kontinuerlig uppföljning som att besöka barnet var sjätte månad. Där 
emellan har de telefonkontakt och tycker därmed att de tar det ansvar som lagen förespråkar. 
Två av barnhandläggarna poängterar dock att uppföljningen som sker en gång i halvåret är för 
sällan eftersom sex månader är lång tid i ett barns liv men att tiden inte räcker till för att utföra 
tätare besök i familjehemmet. Tidsbristen kan därmed tänkas vara en orsak till att 
uppföljningen inte blir oftare eller mer kontinuerlig. Riksdagens revisorer konstaterar i sin 
rapport (2001/02:16) att socialtjänsten har svårt att leva upp till socialtjänstlagen mål och 
regler men däremot visar inte rapporten vilka orsakerna till detta är. 
 
Samtliga respondenter i studien ansåg att lagstiftningen är tydlig i fråga om uppföljning men 
endast i samband med de övervägande som ska ske en gång i halvåret. En av de intervjuade 
ansåg sig inte var insatt i vad lagen egentligen säger om uppföljning, En annan beskrev att 
lagen inte alla gånger styr uppföljningsarbetet utan istället får socialsekreterarens engagemang 
styra. Utifrån respondenternas uttalande kan det antagas att de inte lägger speciellt stor vikt 
vid vad lagen uttrycker. En annan orsak kan vara att de helt enkelt inte är tillräckligt insatta i 
vad lagen säger om uppföljning. Ingen av respondenterna nämnde detaljbestämmelserna i SoF 
5 kap 1b §, där det mer i klartext står hur socialsekreteraren ska följa upp och stödja de 
familjehemsplacerade barnen, vårdnadshavarna och familjehemmet. Istället ansåg 
respondenterna att lagtexten inte är tydlig nog i hur uppföljning och stödet konkret ska utföras 
när barn placeras i familjehem. Utifrån respondenternas uttalande kan det antagas att det blir 
problem när socialsekreteraren själv utifrån lagen ska tolka vad uppföljningen ska bestå utav. 
Detta kan hänföras till att socialtjänstlagen är en ramlag och som lämnar utrymme för 
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tolkningar till den professionelle socialsekreteraren att förvalta för att uppföljningen ska bli så 
bra som möjligt för det enskilda barnet (Hydén 2001:21, Bergstrand 2003:8). Detta 
tolkningsutrymme av lagen kan även medföra att det placerade barnets rättsäkerhet hotas 
genom att socialsekreteraren inte utför den uppföljning som det enskilda barnet behöver för 
att exempelvis utvecklas i familjehemmet (Peterson 2005:88). En annan av respondenterna 
beskriver att lagens otydlighet även kan medföra att socialsekreteraren själv utifrån vad lagen 
säger skapar en egen modell för hur uppföljningen ska gå till. Något som stämmer överens 
med vad Riksdagens revisorer (2001/02:16 s.65,66,87) har funnit. Det vill säga att 
socialtjänstens uppföljningsrutiner ser olika ut från kommun till kommunerna. Uppföljningen 
som genomförs i samband med socialnämndens övervägande av vården var sjätte månad 
består av hembesök och där socialsekreteraren i liten utsträckning använder sig av någon 
vetenskaplig strukturerad metod (a.a.). 
 
Alla barnhandläggare i studien var överens om att det övergripande målet med placeringarna 
är att barnet med tiden ska kunna återvända hem och därför försöker handläggarna att 
åtminstone i samband med övervägandet ha kontakt med vårdnadshavarna. Hälften av 
handläggarna uppgav även att de strävade i så stor utsträckning som möjligt att få 
vårdnadshavarna att bli mer aktiva i sin kontakt med barnet. Handläggarnas svar visar att de 
är väl medvetna om det övergripande målet med placeringen och därmed bör 
socialsekreterarna enligt Andersson (1995:100) forskning främja barnets kontakt med 
vårdnadshavarna för att minska risken för framtida sammanbrott (a.a.). Enligt 5 kap 1b § SoF 
ska uppföljningen innefatta samtal med vårdnadshavarna och utifrån respondenternas svar så 
tyder det på att de tar det ansvar som lagen säger. Däremot svarade två av barnhandläggarna 
att de emellanåt tappar en del vårdnadshavare och då främst i de fall där dessa inte har något 
eget intresse av att hålla kontakten. Enligt Stone och Stone (1983:16) bör socialsekreterarens 
kontakt med vårdnadshavarna vara lika frekvent som med familjehemmet. En av 
barnhandläggarna anser att det är upp till vårdnadshavaren att själv ta kontakt och visa 
intresse. Eftersom handläggarna uppger att målet är att få hem barnet så bör socialsekreterare 
enligt Sellick, Thoburn och Philpo (2000:97), och Andersson (1995:99) arbeta för att ha en 
kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare och således förbereda på olika vis för barnets 
framtida hemkomst vilket är socialsekreterarens ansvar.  
 
Det finns även forskning som visar på betydelsen av att socialsekreterarna stödjer och hjälper 
familjehemsföräldrarna i deras samarbete med vårdnadshavarna. Fungerar samarbetet mellan 
dessa blir placeringen mer positiv för barnet (Höjer 2001:3,17). Detta verkar 
familjesekreterarna vara medvetna om eftersom tre av fyra uppger att de vid konflikter mellan 
familjehemmet och vårdnadshavarna intar en medlingsroll för att få samarbetet att fungera. 
Samtliga familjehemsekreterare hälsar även på och samtalar med familjehemmet i samband 
med övervägandet. Forskningen (Triseliotis m.fl. 2000:173,174) visar däremot att 
familjehemsföräldrarna efterlyser tätare besök av socialsekreterarna, samt att dessa ska vara 
tillgängliga när behov uppstår. Två av familjehemsekreterarna uppgav att kontakten är som 
mest intensiv i början av placeringen, vilket stämmer överens med flera forskningsresultat 
framhåller. Förhållandet mellan socialtjänsten och familjehemmet är av stor betydelse för hur 
dessa ska klara av sitt uppdrag. Denna relation är mycket viktig i början av en placering och 
har en klar påverkan för utfallet av placeringen (Höjer 2001:3, Andersson 1995:99). Utifrån 
det som står i 5 kap 1b § SoF verkar familjehemsekreterarna ta sitt ansvar i fråga om att 
bedriva en kontinuerlig uppföljning genom regelbundna personliga besök. 
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Organisationens påverkan på uppföljningsarbetet 
Majoriteten av respondenterna uppgav att de ser fördelar med att organisationen är utformad 
på så sätt att någon eller några har huvudansvaret för att följa upp och stödja 
familjehemsplacerade barn. Fördelar som respondenterna nämner är att de får koncentrera sig 
på ett arbetsområde, komma ifrån akuta utredningar samt får en bred kunskap inom området. 
En av de respondenter som arbetar i en organisation där de följer barnet under hela vägen från 
utredning till avslutad familjehemsplacering ser bara fördelar med detta arbetssätt. 
 

”En stor fördel är att du känner till allt och de behöver inte rapa upp sin historia 
igen för någon ytterligare och att man är med hela vägen.”  

 
En annan respondent ansåg att det på dennes förvaltning fanns ett behov av ytterligare 
familjehemssekreterare som bara har hand om de placerade barnen. Detta för att det blivit fler 
akuta barnutredningar samt att arbetsuppgifterna ökat, vilket medfört att de tappar en del 
familjehemsplacerade barn och dess vårdnadshavare. ”Det är ju svårt att ha en målsättning 
att barnet ska hem om det inte sker någon förändring på hemmaplan”. Bästa lösningen skulle 
istället vara att barnutredaren får lämna över barnet till familjehemsekreteraren när det är dags 
för placeringen, påpekar respondenten vidare. Familjehemsvården beskrivs även av en annan 
respondent som ett brett område där socialsekreteraren behöver få möjlighet till att sätta sig in 
i uppgifterna för att kunna göra ett bra uppföljningsarbete.  
 
En av respondenterna uppgav att dennes förvaltning insett att familjehemsplaceringar kostar 
mycket pengar och har därför omorganiserat så att det bildats en specialiserad grupp som bara 
har hand om familjehemsvården. Denna grupp ska se till att barnen får en bra vård i 
familjehemmet och att barnen kommer tillbaka till sina vårdnadshavare. De övriga 
respondenterna, oavsett om de arbetar inom en specialiserad avdelning eller inte uppgav att 
uppföljningsarbetet prioriteras lågt i organisationen i förhållande till utredningsförfarandet. 
Flera av respondenterna uppgav att de placerade barnen kommer i skymundan av annan 
verksamhet på förvaltningarna. En av intervjuade ansåg att chefen och ledningen bara ser till 
antalet anmälningar som kommer in och vilka utredningar som ska göras.  Mer än hälften av 
respondenterna anser att en bidragande orsak till att uppföljningsarbetet är lågt prioriterat 
beror på den ständiga tids- och personalbrist som råder inom socialtjänstens organisation. En 
av de intervjuade påpekade att om man vill göra noggranna uppföljningar så gäller det att 
argumentera och motivera för chefen men att den totala arbetsbördan består.  
 
För att kunna prioritera uppföljningsarbetet uppger två av de intervjuade att de söker stöttning 
av sina kollegor vid hög arbetsbelastning. De ser också som sitt ansvar att uppmärksamma 
chefen på att de inte hinner med uppföljning och stöd.  
 

”Vi har ju ett ansvar så om vi ser att det här hinner vi inte med och att det 
prioriteras bort på grund av akuta saker så måste jag ju lyfta upp det. Jag kan ju inte 
bara sitta på mitt rum och konstatera att det här inte hinns med och lägga undan det 
och låta bli det. Då måste jag lyfta upp saken och prata med min chef och då är det 
ju hennes uppgift att hjälpa mig att lösa det. Och går inte det, då är det ju upp till 
henne att ta det till sin chef”.  

 
En av respondenterna betonar att socialsekreterare måste kunna sätta gränser för sitt eget 
engagemang i det dagliga arbetet och att detta medför prioriteringar. Majoriteten av de 
intervjuade ansåg sig själva ha ett begränsat handlingsutrymme och hänvisar till att det är 
arbetsledningen som till stor del styr detta. Några påtalade även att det kräver engagemang 
och ork av dem för att ta ett mer personligt ansvar. En av dessa ansåg… 
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 ”… försöker jag sätta upp exempelvis några egna målsättningar så måste jag 
förankra detta hos arbetsledningen. Chefen måste godkänna och detta tar tid 
eftersom socialtjänstens organisation är en trög verksamhet”.  

 
En av respondenterna beskrev att i situationen när denne ska möta barnets behov, kan 
handlingsutrymmet bli större för den enskilde socialsekreteraren och att det i den situationen 
finns fler valmöjligheter vilket handlar om vad socialsekreteraren vill åstadkomma i sitt arbete 
gentemot klienten. Några av de andra respondenterna framhöll att de istället måste handla 
utifrån reglerna och chefens direktiv, varav en respondent uttryckte detta som en ”evig 
balansgång”. De flesta av respondenterna ansåg att det är svårt att som enskild 
socialsekreterare påverka i stort och att det är mest detaljer i det direkta klientarbetet som de 
ansåg sig ha inflytande över. 
 

”Kommer jag som ny till en förvaltning där man följer upp barnet var 6:e månad  
och jag vill följa upp en gång i månaden, det går ju inte. Det som händer i mitt möte 
med en klient det styr jag ju över till en stor del, men i det långa loppet är det ju 
arbetsplatsens rutiner som styr mig”.   

 
Två av respondenterna upplevde att de till en viss del har möjlighet att påverka när något nytt 
ska införas i organisationen. En betonade att om denne ville förankra något nytt på 
arbetsplatsen, som till exempel när de varit på kurs och lärt sig något nytt, så krävs det att 
minst två socialsekreterare ska ha varit på kursen. Detta för att den nya kunskapen ska ta emot 
i arbetsgruppen och att det i långa loppet ska bli en förändring. En annan respondent upplevde 
att denne kunde påverka de organisatoriska frågorna genom att personalgruppen och chefen 
ständigt för levande diskussioner. 
 
 
Analys  
Flertalet av respondenterna i denna studies resultatsammanställning, Challis och Ferlies 
(1988) samt Hagbards och Espings (1992:108,109) studier angav att socialsekreteraren har 
bättre möjligheter att till exempel följa upp barnet när organisationen är mer specialiserad och 
när organisationen prioriterar uppföljningen av de placerade barnet. Således kan arbetet 
utvecklas mot mer passande metoder för den enskilde klientens behov (a.a.). Även fast dessa 
respondenter ansåg detta så prioriteras ändå inte uppföljningsarbetet på deras förvaltningar i 
den utsträckning som de upplever sig vilja. En lösning skulle kunna vara att bara låta en 
socialsekreterare arbeta med att följa upp barnen, vårdnadshavarna och familjehemmet. Det är 
troligt att respondentens uttalande går att jämföra med Börjessons och Håkanssons 
(1990:229,24) studie där de sett att familjehemsplaceringarna kan vara en möjlighet för barnet 
att få bättre livsbetingelser. Därmed borde uppföljningsarbetet främjas av organisationerna för 
att familjehemsvården ska ha en funktion och komma till sin rätt. 
 
Johansson (1992:55,99,139) framhåller att bedömningen av vilka ärenden som är viktiga styrs 
av organisationen och inte utifrån vilka behov klienten har. Det är troligt att detta kan 
avspeglas i en av respondenternas svar då dennes förvaltning insett att placeringar kostar 
mycket pengar och genom att prioritera familjehemsvården kan de spara pengar. Här nämner 
respondenten att organisationen har som mål att få hem de placerade barnen och således satsar 
de på familjehemsvården och samtidigt sparar pengar. En annan av de intervjuade poängterar 
att det inte finns någon mening med att ha som målsättning att barnen ska komma hem till 
sina vårdnadshavare om inte organisationen prioriterar så att socialsekreteraren får de resurser 
som denne behöver i sitt arbete med vårdnadshavarna. Stones och Stones (1983) forskning 



 

 

 

27

beskriver socialsekreterarens arbetsuppgift som den sammanbindande länken mellan de olika 
inblandande aktörerna. Utifrån detta och de resultat som tidigare uttalades kan det tyda på att 
organisationen måste inse att familjehemsvården bör prioriteras för att den ska få ett utrymme 
inom förvaltningarna och då kan de både spara pengar och hjälpa de placerade barnen. Detta 
förklaras även utifrån den tidigare forskningen där det har framkommit att socialsekreteraren 
får direktiv och resurser utifrån organisationens uppsatta mål och att dessa mål styr det 
uppföljningsarbetet som ska utföras (Sunesson (1981:60, Payne 1996, Oxenstierna 1997:30). 
När organisationen inte ser till barnets behov och således inte prioriterar familjehemsvården 
så blir den som Johansson (1992:55,99,139) beskriver i sin studie. Att socialtjänstens 
organisation kan ses som en byråkratisk verksamhet vilken bygger sitt arbete på 
masshantering, ett visst antal ärenden ska handläggas på en viss tid. För att kunna uträtta detta 
arbete måste således klientens behov förenklas.   
 
När respondenterna i denna undersökning talar om sin verksamhet kan det antas utifrån deras 
svar att dessa upplever att de inte har något stöd av sin egen organisation i arbetet med 
pågående placeringar. De flesta anser även att de har ett begränsat handlingsutrymme i 
förhållande till organisationens styrning. När en av respondenterna vill lägga ned mer tid på 
uppföljningen så minskas inte de andra arbetsuppgifterna och detta tar mycket energi och 
engagemang för att ändra på. Carlsson (2005:210,216,229) har däremot en annan åsikt och 
där hans studie visar på att tidsbristen är en faktor som är svår att komma ifrån och som i sin 
tur kan begränsa handlingsutrymmet. Trots detta menar han att socialsekreteraren kan bli mer 
tydlig mot sin organisation och tala om vad som ska prioriteras för att denne ska kunna bistå 
klienten med hjälp eller stöd. Harris (1998) konstaterar i sin forskning att socialsekreterarna 
alltid ska sträva mot något bättre för att organisationerna ska fortsätta utveckla sitt arbete. En 
av respondenterna uttrycker dock att i situationen när denne ska möta barnets behov ska 
handlingsutrymmet utnyttjas för att kunna se till barnet och därmed åstadkomma något bra i 
arbetet. Detta uttalande kan antas stämma med vad Andersson anser (2000:183,184) 
beträffande vad och hur mycket socialsekreteraren vill se, höra och göra. Det finns utrymme 
för att öka barnets delaktighet i arbetet med det placerade barnet och det är upp till varje 
enskild socialsekreterare att pröva olika sätt för att ta reda på vem det enskilda placerade 
barnet är och hur han eller hon ser på sin situation (a.a.). Detta kan tyda på att respondenterna 
har svårigheter i att se sitt eget handlingsutrymme och istället ser de andra faktorer som 
inverkar mer. Några av respondenterna påtalade till exempel att arbetsplatsens rutiner är en 
annan faktor som också styr deras uppföljningsarbete. Något som kan antas stämma överens 
med Lundströms (2000:38 s.28) och Sunessons studie (1981:66,117) som visar att rutiner och 
mönster får utrymme inom socialtjänsten även fast socialsekreteraren har ett eget ansvar. 
Detta medför att arbetet fortsätter i sina gamla spår eftersom de gamla rutinerna ger trygghet 
för socialsekreteraren. Morèn (1996:17) beskriver det som ” socialarbetaren har en tendens 
att låta sig smälta in i den sociala administrativa regeltapet som man för tillfället råkar 
befinna sig framför" .  
 
Socialsekreterarens kompetens i uppföljningsarbetet 
I arbetet med att följa upp och stödja de berörda parterna vid en familjehemsplacering anser 
majoriteten av de intervjuade att deras kompetens i första hand utgår ifrån den egna 
yrkeserfarenheten. En av respondenterna lyfter också fram livserfarenheten som en viktig 
faktor. I andra hand uppger respondenterna att deras kompetens utgår ifrån vidareutbildning 
samt att de reflekterar och diskuterar med sina arbetskamrater och ur det skapas det kunskap. 
Några poängterar att kompetensutveckling är en process som pågår hela tiden. 
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Samtliga respondenter anser att deras egen kompetens är viktig och har betydelse i 
uppföljningsarbetet. Flera respondenter påpekar dock att de till viss del saknar sådan för att 
utföra ett tillfredsställande uppföljningsarbete och framhåller att de skulle vilja ha mer 
kunskaper om barnets behov och utveckling. En annan uttrycker att det behövs mer kunskap 
om hur man samtalar med barn. Två respondenter påtalar att de genom att gå Prideutbildning 
fått mycket viktig kunskap om hur barnet och föräldrar kan uppleva sin situation när barnet 
har blivit placerat. Varav en beskriver hur utbildning fick denne att inse vilken komplex insats 
familjehemsplacering är.  
 

”Att placera barnet är ett steg i processen och sedan ska man försöka göra 
placeringen till något positivt för barnet. För det är ju inte självklart att en placering 
leder till goda resultat, och det ska ju absolut inte leda till något sämre för barnet” 

 
För att utveckla sin kompetens i fråga om uppföljning vid familjehemsplaceringar uppger 
flera respondenter att de söker information och forskning på internet, läser facktidningar som 
exempelvis Socionomen samt går i handledning. Vidareutbildning, kurser och nya 
medarbetare uppger de intervjuade också vara viktiga källor för kompetensutveckling.  
 
Samtliga respondenter uppger att de skulle vilja ha tillgång till mer vidareutbildning än vad de 
får. Varav en poängterade att…  
 

 ”…jag har just fått reda på via en föreläsning hur viktigt det är att 
socialsekreteraren ser till och följer upp det placerade barnets utbildning, vilket är 
en viktig del som inte  tidigare har blivit belyst i uppföljning runt det placerade 
barnen och ungdomarna.” 

 
Respondenten anser vidare att detta visar på att den senaste forskningen runt detta är en sådan 
viktig och specifik kunskap om det placerade barnet som är viktig att ta del av, men att detta 
bara kommer fram genom vidareutbildning. Två av respondenterna anser att det inte är upp 
till dem att läsa vetenskapliga tidningar när det inte finns tid till det i det dagliga arbetet. 
Flertalet av de intervjuade anser att de har utrymme för att reflektera i sitt arbete. Några 
beskriver att de har speciella dagar avsatta för detta då de diskuterar och granskar varandras 
ärenden. Tre respondenter uttrycker dock att det inte fanns någon tid för att reflektera, varav 
en såg fördelen med att familjehemmen ibland låg några mil bort för då fanns det tid för 
reflektion i bilen på vägen hem. 
 
Fler än hälften av respondenterna journalför sitt uppföljningsarbete fortlöpande. Två av de 
intervjuade dokumenterar med handskrivna anteckningar som läggs in i akten. En poängterar 
dock att uppföljningsarbetet är krävande med tanke på all dokumentation som ska göras och 
detta tar mycket tid. En respondent uppger att denne är dålig på att föra journalanteckningar 
eller anteckningar regelbundet utan gör det…  
 

”… när det behövs, som vid övervägandet och så. Jag tycker att klienterna ska 
komma i första rummet och då får allt skrivande komma i andra hand”.  

 
Ingen av de intervjuade gör någon strukturerad utvärdering av uppföljningsarbetet. En 
respondent uttrycker att denne utvärderar sitt arbete genom att ”kollegor emellan” diskuterar 
utifrån sina erfarenheter om vad som bör förändras och vad som fungerar. En av de 
intervjuade beskriver att de på sikt planerar att implementera BBIC för att få ett verktyg i 
arbetet och därmed få möjligheter att utvärdera sitt uppföljningsarbete. Dennes chef har en 
vilja att införa ett teoretiskt instrument bland all erfarenhet. Genom detta är hoppet att 
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synliggöra vad i uppföljningen som ger resultat och det anser respondenten som en mycket 
viktig del i arbetet.  
 
 
Analys 
I studiens resultat framkommer att gemensamt för respondenterna verkar vara att de anser sig 
kontinuerligt behöva bygga på sin kompetens gällande barns behov för att prestera bättre 
uppföljningsarbete. Denna kunskap kan tänkas vara mycket viktigt eftersom Öveeride 
(2001:19,36) poängterar att barn är en kunskapskälla som socialsekreteraren ofta känner sig 
osäker inför och kan således behöva en utökad kompetens i detta. Några respondenter påtalar 
också betydelsen av hur viktigt det är för socialsekreteraren att kunna sätta sig in i barnets 
situation för att förstå barnets behov. Detta beskriver det som Anderssons (1991) forskning 
visar nämligen betydelsen av att socialsekreteraren besitter ett empatiskt förhållningssätt och 
en förmåga för att göra barnet synligt i uppföljningsarbetet. För att kunna inta ett 
barnperspektiv krävs även av socialsekreteraren att denne ska ha kunskap om barnets 
biologiska, psykologiska och sociala utveckling, samt vara väl insatt i psykologisk och 
psykoanalytisk teori. Saknas denna kompetens finns det risker för att socialsekreteraren inte 
orkar möta barnet och dess föräldrars problem och att barnet då inte har lika stor chans till en 
lyckad placering (Levin 2000:135). Några respondenter nämner dock att de behöver mer 
kunskap om barns utveckling och en annan beskriver att denna utvecklingskunskap har 
respondenten fått genom erfarenhet. Med hänsyn till respondenternas svar kan det antas att 
dessa inser var i sin kunskap som de brister. Däremot verkar det som att en del av 
respondenterna inte tar ett ansvar för att fortsätta utveckla sin kompetens för att utföra bättre 
uppföljningsarbete. Detta med tanke på att två av de intervjuade ansåg att det inte är upp till 
dem att ta reda på det senaste inom forskningen eftersom det inte finns någon tid för det i 
dagliga arbetet. Med den inställningen är det troligt att dessa respondenter inte inser sin egen 
betydelse för det enskilda barnet. Något som Andersson (1995:99) och Parker m.fl. (1991:84) 
beskriver i sin forskning är att ett sådant förhållningssätt minskar möjligheterna för att det 
enskilda barnet att få bättre livskvalitet i framtiden. 
 
De andra respondenterna belyser emellertid att deras egen kompetensutveckling är en viktig 
faktor för kvaliteten i uppföljningsarbetet. De söker ny kunskap via Internet, läser 
Socionomen och deltar i de vidareutbildningar som erbjuds. De upplever dock att de skulle 
behöva mer vidareutbildning än vad deras förvaltningar tillåter. Konsekvensen av detta verkar 
bli att respondenterna blir dåligt insatt i den senaste forskningen vilket medför att de missar 
viktig kunskap som kan användas i uppföljningsarbetet. Detta får konsekvenser för barnet och 
en av respondenterna framhåller vad denne lärt sig om barnets utbildning som ett exempel. I 
Parkers m.fl. (1999:89) studie visas att det finns socialsekreterare som har lågt ställda 
förväntningar på de familjehemsplacerade barnens skolprestationer trots att dessa kan inneha 
bra studieförutsättningar. Enligt SOU (2000:77 s.123) samt Parker m.fl. (1991:89)  kan detta 
medföra att det placerade barnets utbildning prioriteras lågt och i det långa perspektivet 
försämras barnets möjligheter att få en bättre ställning inom samhället (a.a.).  
 
Lishman (2000:97) konstaterar att det i det dagliga arbetet bör finnas plats och tid för 
kompetensutveckling. Så är oftast inte fallet vilket gör att det inte skapas utrymme för 
socialsekreteraren att själv få möjlighet att utveckla sin kunskap. Några respondenter uttycker 
att det inte finns tid för reflektion i deras dagliga arbete. Enligt Bergmark och Lundström 
(2000:88,89) är etisk reflektion och det egna ansvaret en viktig del i uppföljningsarbetet med 
barn i familjehem. Utifrån det som respondenterna tidigare har beskrivet går det att anta att 
det till viss del inte anser sig ha ett eget ansvar för deras egen kompetens utveckling. Denvall, 
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Jacobsson (1998:93) och  Payne (1996:107,108) beskriver detta som att socialsekreterare 
allmänt har svårt att ta in nya vetenskapliga kunskaper och istället går efter gamla 
erfarenheter. Detta återspeglas hos ett flertal respondenter som anser att deras kompetens i 
första hand utgår ifrån den egna yrkeserfarenheten samt att ingen av de intervjuade utför 
någon strukturerad utvärdering av uppföljningsarbetet. Endast en av respondenterna uttrycker 
att de ska införa BBIC på dennes arbetsplats för att få möjligheter att utvärdera sitt 
uppföljningsarbete. Följderna får antas bli att barnet inte få en rättssäker insats när arbetet i 
första hand baseras på erfarenhet utan några vetenskapliga belägg (Payne 1996:53,54). 
 
Även SOU (2005:81 s.148), Parker m.fl. (1991:84) och Morén (1996:11) har konstaterat att 
det inom familjehemsvården behövs en systematisk utvärdering för att socialsekreterarna ska 
få resultat och bevis på vad som verkligen fungerar eller inte inom uppföljningsarbetet. En 
förutsättning för utvärderingen är att det finns dokumentation. I denna studies 
resultatsammanställning uppger majoriteten att de fortlöpande journalförde sitt 
uppföljningsarbete. Däremot uppger en av respondenterna att klienterna kommer i första hand 
och således blir dokumentationen lidande. Detta kan jämföras med Bernler och Johnssons 
(1993:32,35) studie där socialsekreterarna utryckte dokumentationen som ett ”nödvändigt 
ont”. Utifrån detta konstaterades det att socialsekreterarna inte innehar den kompetens eller 
förståelse för varför arbetet ska dokumenteras (a.a.). Enligt Sundells och Egelunds (2001:107) 
forskningsöversikt har allt som kommer fram under uppföljningen av det placerade barnet 
betydelse för ett framtida beslutsfattande och ska därför tillvaratas på ett betryggande sätt 
genom att den professionella socialsekreteraren ansvarsfullt dokumenterar (a.a.). 
 
 
 
Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka socialsekreterarnas arbete med att följa upp det 
familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och familjehemmet. Följande frågeställningar 
skulle besvaras: På vilket sätt beskriver socialsekreterarna att de efterlever Socialtjänstlagens 
bestämmelser när de följer upp vården av det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna 
och familjehemmet? På vilket sätt beskriver socialsekreterarna att socialtjänstens organisation 
påverkar dem i arbetet med att följa upp det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna 
och familjehemmet? På vilket sätt beskriver socialsekreterarna att deras kompetens påverkar 
arbetet med att följa upp det familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och 
familjehemmet? 
 
Socialsekreterarna i studien ger uttryck för att likställa uppföljning vid familjehemsplacering 
med att göra hembesök i samband med övervägandet som enligt lag ska ske var sjätte månad. 
Således går det att anta att socialsekreterarna följer det som står i socialtjänstlagen beträffande 
kontinuitet vid uppföljning. Trots detta är några medvetna om att det behövs tätare kontakt då 
sex månader är en lång tid och att det under denna period kan ske stora förändringar i ett 
barns liv. I resultatet framkom att brist på tid är den faktor som påverkar hur ofta uppföljning 
sker. Detta innebär för det placerade barnet att eventuella problem inte upptäcks i tid vilket 
gör att placeringens kvalité påverkas (SOU 2005:81). Märkbart är dessutom att 
socialsekreterarna inte följer bestämmelserna i SoF 5 kap 1b § beträffande vad uppföljningen 
ska innehålla samt att ingen av dem påtalar att de vet om att dessa finns. Utifrån intervjuerna 
kom det fram att socialsekreterarna dåligt tar tillvara tillfällena då de besöker familjehemmet. 
Det är inte helt självklart att de sitter ner enskilt och samtalar med barnet samt att de inte 
använder sig av någon strukturerad metod för att kartlägga barnets behov. Konsekvensen av 
detta kan bli att socialsekreteraren inte vet var i vården barnet befinner sig samt vilka insatser 
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som bör sättas in. Vilket gör att frågan ställs på sin spets om vad meningen med 
familjehemsplacering är när de inte vet vilken effekt den har. Anmärkningsvärt är även att alla 
intervjuade uppger att det övergripande målet med familjehemsplaceringen är att barnet med 
tiden ska kunna återvända hem till vårdnadshavarna. Samtidigt som studien visar att 
socialsekreterarna tappar bort vårdnadshavarna i uppföljningsarbetet. Forskningen (Sellick, 
Thoburn & Philpo 2000, Andersson 1995) visar vikten av att få vårdnadshavarna aktiva i 
uppföljningsarbetet för att förbereda för barnets hemkomst.   
 
I studiens resultat kommer till uttryck att organisationen prioriterar uppföljningsarbetet lågt i 
förhållande till utredningsförfarandet. De intervjuade får inte de resurser som de anser sig 
behöva för att utföra en tillfredställande uppföljning. Hindrande faktorer verkar vara tids- och 
personalbrist. Detta medför troligen att socialsekreterarna inte får utforma uppföljningen som 
de skulle önska. Den forskning som ligger till grund för denna studie påvisar inte att 
uppföljningsarbetet prioriteras lågt i förhållande till utredningsarbete men belyser däremot att 
uppföljning är viktigt och betydelsefullt för att uppnå positivt resultat vid 
familjehemsplaceringar (Börjesson & Håkansson 1990).   Socialsekreterarna i studien 
upplever sig ha begränsande möjligheter att kunna påverka hur organisationen ska prioritera 
uppföljningsarbetet. De flesta hänvisar till att det är arbetsledningen som till stor del styr 
prioriteringarna och därmed socialsekreterarnas handlingsutrymme.  Det kan antagas att det är 
svårt att åstadkomma en förändring där uppföljningsarbetet ska få en större del i 
förvaltningarnas dagliga verksamhet. En orsak kan vara att deltagarna i studien inte riktigt vill 
se till sitt eget handlingsutrymme och istället skyller på organisationen. Socialsekreterarna 
upplever att arbetsbelastningen inom socialtjänsten är för hög och att de inte får tillräckligt 
med resurser att förfoga över för att kunna möta klientens individuella behov. I likhet med 
forskningen (Denvall & Jacobsson 1998) påpekas i studien svårigheten att föra över 
diskussionen till vad den enskilde socialsekreteraren har för ansvar för att utveckla sitt arbete. 
Istället närvarar alltid resonemanget om organisationen med dess besvär och svårigheter som 
socialsekreteraren upplever vara opåverkbart. 
 
Socialsekreterarna i studien är medvetna om att det finns brister i deras kompetens samt att 
detta kan får konsekvenser för uppföljningsarbetet. Anmärkningsvärt är att de intervjuade till 
stor del förlitar sig på den egna erfarenheten samt att några ger uttryck för att vara mindre 
intresserade av att söka nya forskningsrön inom området. Resultaten överensstämmer med 
litteraturen (Denvall & Jakobsson 1998, Payne 1996) som beskriver att socialsekreterare har 
svårt att integrera nya kunskaper i sitt arbete. Slutsatsen blir att när den egna erfarenheten får 
styra arbetet i allt för stor utsträckning kommer socialsekreteraren att i uppföljningsarbetet 
arbeta efter eget synsätt och egna värderingar istället för att använda sig av ny kunskap som 
finns på området. Följderna blir att uppföljningen får en sämre kvalitet för samtliga 
inblandade samt att rättssäkerheten kan ifrågasättas. För att uppföljningsarbetet ska utvecklas 
och bättre komma de inblandade till godo är socialsekreterarna skyldiga att i större 
utsträckning börja implementera arbetsmetoder som exempelvis BBIC. Metoderna kan sedan 
ligga till grund för uppföljningsarbetet samt för utvärdering.  
 
I studien har det visat sig att lagen, organisationen och socialsekreterarens kompetens är 
faktorer som påverkar uppföljningsarbetets utformning. Det går inte att skilja ut en av dessa 
delar utan de bör betraktas som en helhet. Lagen ger de yttre ramarna för uppföljningsarbetet. 
Organisationen kan ses som den struktur och kultur som påverkar socialsekreterarens arbete. 
Dock har denne ett eget handlingsutrymme att disponera och som denne måste ta ansvar för. 
Utifrån detta går det att fundera över vem som har ansvaret för att uppföljningsarbetet ska gå 
vidare och utvecklas. Eftersom lagstiftningen inte anger vilka effekter placeringen ska ge kan 
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man undra över om det istället är socialsekreterarens ansvar att inhämta vad forskningen visar 
vara effektfulla insatser. Och att det sedan ligger på organisationen att ta sitt ansvar och 
avsätta tid för detta arbete. Eller kan det ”ligga något i” att de gamla rutinerna skapar trygghet 
för socialsekreterarna och därför inte har någon större vilja att se till något nytt? 
 
Denna studie ger en inblick i socialsekreterarnas uppföljningsarbete med det 
familjehemsplacerade barnet, vårdnadshavarna och familjehemmet. Utifrån vad som 
framkommit i denna studie konstateras att det finns många brister i uppföljningsarbetet. Ett 
tänkbart förslag till vidare forskning i sammanhanget skulle vara att genomföra en studie av 
de inblandade parternas syn på socialsekreterarnas uppföljningsarbete. En sådan studie skulle 
kunna bidra till att påvisa vad uppföljningens brister grundar sig på och därmed bidra till att 
utveckla familjehemsvården.  
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Intervjuguide      Bilaga 1      
 
Utbildning, år i yrket, år i nuvarande befattning?   
 
Socialsekreteraren och socialtjänstlagens bestämmelser 
 
Barnhandläggare 
Hur ofta besöker du barnet i familjehemmet? 
Hur kan dessa besök se ut? 
Vad innehåller samtalet med barnet? 
Används någon strukturerad metod för att följa barnets utveckling och behov? 
Hur ofta har du kontakt med vårdnadshavarna och hur ser kontakten ut? 
Upprättas vårdplan? Om nej, vad är det som hindrar? 
Vad innehåller vårdplanen? 
Använder du vårdplanen vid uppföljning? Om ja, hur? 
Upprättas behandlingsplan? 
Vad innehåller behandlingsplanen? 
Använder du behandlingsplanen vid uppföljning? Om ja, hur? 
 
Familjehemssekreterare  
Hur ofta besöker du familjehemmet? 
Hur kan dessa besök se ut? 
Vad innehåller samtalet med familjehemsföräldrarna? 
 
Barnhandläggare och familjehemssekreterare 
Anser du att bestämmelser och lagstiftning är tillräckligt tydliga angående stöd och 
uppföljning vid familjehemsplacering?  
Finns det brister eller problem med denna lagstiftning? Om ja, kan du beskriva dessa? 
 
 
Organisationens påverkan på uppföljningsarbetet 
Hur är det organiserat inom familjehemsvården på din arbetsplats? Fördelar/nackdelar 
Finns det riktlinjer eller fasta rutiner som beskriver hur stöd och uppföljning vid 
familjehemsplacering ska utföras? Om nej, vad beror det på? 
Hur prioriteras uppföljningsarbetet i din organisation? 
Upplever du att du har en hög arbetsbelastning? 
Har du tidsmässigt möjlighet att utföra det uppföljningsarbete som du vill? 
Upplever du att du har stöd av din chef och ledning i uppföljningsarbetet? 
Vilket handlingsutrymme upplever du att du har i uppföljningsarbetet? 
Upplever du att du har möjlighet att påverka din egen organisation?  
 
 
Socialsekreterarens kompetens i uppföljningsarbetet 
Anser du att socionomutbildningen ger den kompetens som behövs i uppföljningsarbete med  
familjehemsplacerade barn? 
Hur beskriver du den kunskap som du i ditt arbete utgår ifrån? 
Vilken betydelse har din egen kompetens i uppföljningsarbetet? 
Besitter du den kompetens som du anser dig behöva? Om nej, vad saknar du?  
Hur utvecklar du din kompetens? 
Får du den vidareutbildning inom området som du önskar dig? 



 

 

 

Hur håller du dig uppdaterad med nya forskningsrön på området? 
Har du tillgång till handledning? 
Hur dokumenteras uppföljningsarbetet? 
Utvärderar du ditt uppföljningsarbete? 
Finns det utrymme för reflektion i samband med uppföljningsarbetet? 
 
Har du något som du vill tydliggöra eller tillägga? 
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ÖREBRO UNIVERSITET                                            2005-11-21               
Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet  
 
 
Till 
XX 
 
 
 
Hej! 
 
Här kommer en bekräftelse på den tid vi bokat för intervju. Vi tackar på förhand för att vi fått 
möjligheten att komma till dig den xx november klockan xx.xx. 
 
Vi är tre socionomstuderande, Jennie Andersson, Pernilla Davidsson och Maria Larsson som 
går den sjunde och sista terminen vid Örebro universitet. I vårt avslutande uppsatsarbete om 
10 poäng har vi valt att undersöka socialsekreterarnas arbete med att följa upp 
familjehemsplacerade barn, vårdnadshavare och familjehem. De områden vi kommer att ställa 
frågor kring är:  
1) Socialtjänstlagens bestämmelser 
2) Den egna organisationens betydelse 
3) Socialsekreterarnas kompetens 
 
Intervjun tar ca 1 timme och två av oss kommer att närvara vid intervjutillfället. Ditt 
deltagande vid intervjun är frivilligt och du har rätt att avbryta den när som helst om du så 
önskar. Materialet från intervjun kommer enbart att användas för genomförandet av vår studie 
och inte till någonting annat. När uppsatsen skrivs samman kommer materialet att 
avidentifieras och det kommer inte att framgå vilka socialsekreterare som deltagit i studien 
eller vem som sagt vad. Vid intervjun har vi tänkt använda bandspelare. Kassettbanden och 
utskrifterna kommer att förvaras i ett låst dokumentskåp som endast vi tre uppsatsskrivare har 
tillgång till. När studien är färdigställd kommer både kassettbanden och utskrifterna att 
förstöras.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Jennie Andersson                         Pernilla Davidsson                         Maria Larsson 
Tel.nr                                           Tel.nr                                              Tel.nr  
Mobil                                                                                                   Mobil 
 
 
 


