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Sammanfattning 

 

Denna uppsats handlar om socialtjänstens arbete med privata aktörer rörande 

familjehemsutredningar. Syftet var att undersöka om och vad orsakerna kan vara till att 

socialtjänsten överlåter uppgifter som innefattas av myndighetsutövning till privata aktörer. 

Vidare har vi undersökt och diskuterat om ett sådant arbetsförfarande kan leda till 

konsekvenser för det enskilda barnet och hur/om barnens rättssäkerhet påverkas. 

Undersökningens metod är av kvalitativ art, där vi genomfört semi-strukturerade intervjuer 

med tre personer som på olika sätt involveras i arbetet med familjehem. Vi har också använt 

oss av enkäter som skickades till socialarbetare runt om i landet. 

 

Resultatet har tolkats utifrån bland annat lagtexter, förarbeten och två teorier vilka har sitt 

ursprung i organisationsteorin. Våra resultat visar att en del kommuner inte anser sig ha 

resurser för att utreda familjehem. Vidare framgår det att samarbetet som socialtjänsten har 

med privata aktörer har minskat, kanske på grund av tydligare lagstiftning 2008, eller på 

grund av den skarpa kritik som de fått från länsstyrelsen. Vår studie visar också att några 

kommuner fortfarande överlåter förvaltningsuppgifter åt de privata aktörerna, utan lagstöd. 

Då det inte finns någon kontroll över vem som utreder familjen kan det innebära att ett barn 

växer upp i olämpliga miljöer, vilket i sig kan påverka rättssäkerheten. 

 

 

 

Nyckelord: Myndighetsutövning, Socialtjänsten, Rättssäkerhet, Familjehemsutredningar, 

Privata aktörer 
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Abstract 

 
This essay deals with the social services cooperation with the private sector relating to foster 

care. The aim was to examine whether and what the causes may be that the social service 

transfer tasks of authority to private actors. Furthermore, we have examined and discussed if 

such a working procedure can lead to consequences for the individual child and how / if the 

children's legal security is affected. Survey methodology is qualitative in nature where we 

conducted semi-structured interviews with three persons who work in different ways to be 

involved in work with a foster family. We have also made use of questionnaires sent to social 

workers around the country. 

 

The result has been interpreted on the basis inter alia, legal texts, legislative history, and two 

theories which have their origin in organization theory. Our results show that some 

municipalities do not feel that they have the resources to investigate the family. Furthermore, 

it appears that the cooperation of the social services have with the private sectors has 

declined, perhaps because of clearer legislation of 2008, or because of the sharp criticism that 

they received from the provincial government. Our study also shows that some municipalities 

still leaves management tasks to the private sector, without legal basis. Since there is no 

control over who is inquiring the family a result of this can be that a child is growing up in 

unsuitable environments, which in itself can affect the rule of law. 

 

 

 

Keywords: Authority, Social Services, Rule of Law, Foster Inquiry, Private Sector 



Förord 
Att färdigställa denna uppsats har varit en resa, som i princip påbörjades redan termin ett då vi 

först träffade varandra. Nu har vi plötsligt kommit till slutet av denna process, som ingen av 

oss insåg vidden av då vi glada i hågen drog igång med skrivandet. 

Skrivprocessen har varit en galen tid. Stunder då vi känt för att ge upp, stunder då vi rasat, 

varit frustrerade och väldigt, väldigt stressade. Men på grund av den oerhörda respekt vi 

känner för varandra. För alla, ibland smått hysteriska, skratt och framför allt på grund av det 

stöd vi givit varandra, har denna tid varit underbar. Det är med viss sorg och tomhet i hjärtat 

vi nu lämnar ifrån oss vårt skötebarn. Uppsatsen hade inte gått att genomföra om vi inte fått 

den hjälp och det stöd vi fått av våra nära och kära, som haft ett enormt överseende med oss. 

Ett stort, varmt och speciellt tack vill vi ge till Susanne Holmsten och vår handledare Britt 

Louise Blohm Toresson, som gett oss goda råd på vägen. Men mest av allt tackar vi givetvis 

varandra, för utan oss hade uppsatsen inte blivit av. 
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1 Inledning 

När ett barn av olika anledningar inte kan få sina behov tillgodosedda av sina vårdnadshavare 

är socialtjänsten skyldiga att hjälpa barnet och familjen (Norström & Thunved, 2008). Den 

vanligaste heldygnsvården inom ramen för socialtjänstens verksamhet var år 2007 att placera 

ett barn i familjehem (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete [IMS], 2009). Enligt 

Länsstyrelsen (2005) är en familjehemsplacering oftast att föredra då barnet förhoppningsvis 

ges en god möjlighet att upprätta en känslomässig relation till den ställföreträdande föräldern. 

En av förutsättningarna för att barnet ska kunna utvecklas till en välfungerande människa är 

att de har tillgång till en vuxen som de kan knyta an till, vilket barnet anses få i ett familjehem 

(a.a). Familjehemsvården styrs och kontrolleras av socialtjänstlagen [SoL] vilken är en så 

kallad ramlagsstiftning. Enligt de bestämmelser som reglerar en placering utanför hemmet 

måste det enligt Socialdepartementet (2006a) vara en placering som så långt det är möjligt 

garanterar att barn och unga får en säker och trygg vård. Tyvärr far många barn far illa i 

familjehem vilket framgår av en delrapport från Socialdepartementet (2007a) ”Utredningen 

om vanvård i den sociala Barnavården”. Här anges att många familjehemsplacerade barn vid 

något tillfälle blivit illa behandlade under sin placering i familjehem.  

 

Regeringens proposition (2001) anger att socialnämnden, för att undvika att barn placeras i 

liknande familjehem, skall upprätthålla kommunernas skyldigheter rörande den enskilde 

individen. Detta skall säkra att individen garanteras god kvalitet och rättssäkerhet i de insatser 

som ges. Rättssäkerheten inom socialtjänsten innebär enligt Länsstyrelsen (2009) att alla 

ärenden som rör den enskilda individen handläggs korrekt samt att de insatser som ges håller 

god kvalitet. Länsstyrelsen (a.a) anser vidare att en handläggningsprocess skall dokumenteras 

så att den enskilde har insyn och kontroll över sitt eget ärende. De frågor som berör 

myndighetsutövning stärker dessutom rättssäkerheten. Socialdepartementet och 

Barnskyddsutredningen (2009) menar att rörande barns behov om rättssäkerhet är reglerna 

centrala och det kan vara en trygghet för barnen i familjehemmen att veta att det enskilda 

ärendet blir granskat två gånger per år oavsett vad som orsakat placeringen. Det framgår av 

Socialdepartementet (2006a) att utredningar av familjehem är en så kallad 

förvaltningsuppgift, en oskiljaktig del i myndighetsutövningen som inte får överlåtas på andra 

aktörer. Det är av största vikt att ett blivande familjehem utreds på ett korrekt sätt då en 

bristfällig utredning kan få förödande konsekvenser för barnet som placeras (Länsstyrelsen 

2009). Länsstyrelsen (2005a) påvisade i en tillsynsrapport att det är vanligt förekommande att 

privata aktörer utreder familjehem, ibland även på uppdrag av socialtjänsten. Det framgår av 

Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (2009) att det år 2007 var 13 % av alla 

familjehemsplacerade barn och unga som var placerade i konsulentstödda familjehem. På 

grund av att riktlinjerna ansågs vara otydliga kring vad som är lagligt rörande 

familjehemsutredningar skedde en förtydning av SoL 6 kap 6§ 2st. Denna genomfördes 2008 

och det framgår nu mer tydligt att en familjehemsutredning skall utföras av en socialnämnd 

(a.a). Det framgår av Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (2009) att det tidigare 

varit ett stort problem för socialtjänsten att på ett korrekt sätt, arbeta med de privata aktörer 

som finns på marknaden. Vi finner därför anledning att tro att många barn blir placerade i 

hem som inte är utredda på det sätt som SoL anger. Om det är så att socialtjänsten direkt eller 

indirekt överlåter åt privata aktörer att för nämndens räkning utreda ett familjehem är det inte 

en överlåtelse som har stöd av någon svensk lag. Vi frågar oss om socialsekreterare som 

arbetar med dessa ärenden har kännedom om att myndighetsutövning inte kan överlåtas, 

vilket de borde ha.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om socialtjänsten samarbetar med privata aktörer, 

gällande familjehemsutredningar och vid vilka omständigheter detta eventuellt sker.  

 

 Har socialtjänsten stöd i lagen för att överlåta uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning, gällande familjehemsutredningar till privata aktörer? 

 Kan ett sådant arbete medföra konsekvenser för barnen som placeras? 

 Påverkas barnets rättssäkerhet? 

 

1.2  Centrala begrepp och definitioner 

För att undvika förståelseproblem under vidare läsning innehåller detta avsnitt en ordlista. 

Begreppen kan tolkas på olika sätt och vi har valt att använda oss av nedanstående 

definitioner genom hela undersökningen.  

 

Barn: Med barn avses varje människa under 18 år. (SoL 1 § 2). 

 

Familjehem: Definieras i Socialtjänstförordningen (SoF) 3 § 2 som ”ett enskilt hem som på 

uppdrag av socialnämnden i kommunen, tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och 

vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” 

 

Rättssäkerhet: Upprätthåller individernas rättigheter/skyldigheter och möjliggör ett 

handlande utifrån dessa. Det innebär att det måste finnas ett välfungerande rättsystem med 

tydliga lagar, att alla är lika inför lagen samt att inga beslut som inskränker på den enskildes 

integritet får fattas utan lagstöd (Riksdagen, 2009). 

 

Myndighetsutövning: Begreppet myndighetsutövning förekommer på ett flertal ställen i 

lagen och är ett centralt begrepp. Det är ett begrepp som används då ett ärende skall 

handläggas. Det är också ett begrepp som innefattar ett faktiskt handlande där en myndighet 

har möjlighet att ta avgörande beslut som berör en enskild person (Hollander, 2005). 

 

Privata aktörer: Innefattar också paraplyorganisationer, konsulentstödda verksamheter inom 

familjehemsvården. Det är benämningen på de verksamheter/organisationer som rekryterar 

familjehem. Dessa kan även ge stöd till familjehem.  

2 Tolkningsram 

Under denna rubrik presenterar vi den tidigare forskning som vi anser vara relevant till vår 

analys, de lagar, lagförtydliganden, förarbeten samt de teorier som vi i huvudsak ämnar 

analysera vårt resultat utifrån. För att läsaren ska få en bättre översikt av vad avsnittets olika 

delar innehåller, har vi använt oss av underrubriker. 

 

Hollander (2005) menar att lagstiftningen kan antas vara kommunernas och framförallt 

Sveriges styrmedel. Trots det finns oklarheter i vilken betydelse lagstiftningen och dess avsikt 

påverkar kommunernas egna möjligheter att fördela sina resurser på ett effektivt sätt. 

Hollander (a.a) menar att det finns en risk i när kommunerna försöker kringgå lagstiftningen 
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och utan egentligt lagstöd fördelar ut arbetsuppgifter till privata aktörer, vilket i sin tur kan 

leda till att den offentliga verksamhetens övergripande ansvar och makt minskar. I viss 

utsträckning har kommunerna tidigare haft laglig rätt att använda sig av privata aktörer för att 

utföra kommunens arbetsuppgifter (Thunved, 1993). Uppgifterna som var möjliga att delegera 

var enligt kommunallagen dock begränsade till specialreglerade områden exempelvis råd och 

stöd. De förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning fick enligt Thunved (a.a) 

fram till lagändringen 1993, enligt regeringsformen 11 kap. §6 endast överlåtas på privat aktör 

om det finns lagstöd för till det. Ändringen skedde i SoL 2 kap. §5, vilket enligt Hollander 

(2005) innebar att kommunerna inte längre hade lagstödd möjlighet att i samma utsträckning 

använda sig av de privata aktörerna. De uppgifter som föll under begreppet 

myndighetsutövning fick inte utföras av annan än socialnämnden, då det var dessa som bar 

det slutgiltiga ansvaret. Då begreppet myndighetsutövning enligt Hollander (a.a) kan tolkas på 

olika sätt har det uppstått oklarheter i var gränsen går för vad man med lagstöd får eller inte 

får överlåta till privata aktörer. Länsstyrelsen (2005) betonar vikten av att utreda 

familjehemsföräldrarnas förmåga att ge barnet den omsorg det behöver. Vidare menar 

Länsstyrelsen (a.a) att skälet till att privata aktörer tagit plats hos socialtjänsten handlar om en 

svaghet i socialnämndens organisationer och man ifrågasätter om kontroll av familjehemsvård 

är något som prioriteras av socialnämnden. Ibland utreder privata aktörer familjehem på 

uppdrag av socialtjänsten och Länsstyrelsen (a.a) förtydligar att det ligger på socialnämndens 

ansvar att utreda familjehemmen, då detta är ett led i myndighetsutövning. 

 

Vem som helst är idag enligt Norström & Thunved (2008) fri att utreda familjehem men 

nämndens ansvar kvarstår dock. Oavsett om kommunen anlitar privata aktörer för rekrytering 

av familjehem är nämnden skyldig att utföra en egen utredning för att med lagstöd kunna 

placera ett barn i det aktuella hemmet (a.a). Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen 

(2009) menar att de privata aktörerna under 2000-talet ökat markant, uppskattningsvis fanns 

det i början av 2000-talet runt 10 privata aktörer och fram till år 2008 hade dessa ökat till ca 

70. Förklaringen till detta kan enligt Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete 

(2009) vara att somliga kommuner inte anser sig ha de resurser som en utredningsprocess 

kräver, och därför vänder sig till privata aktörer. Länsstyrelsen (2008) framför att ansvaret för 

barn i familjehem är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter och att förutsättningarna för att 

barnet ska garanteras en trygg och god vård, vilket även inkluderar familjehemsutredningar, 

regleras noga i lagstiftningen. Trots detta menar Länsstyrelsen (2008) att det finns stora 

kvalitetsbrister i socialtjänstens arbete och resultatet av en bristfällig utredning kan få 

förödande konsekvenser för det barn som placeras där. Att barn riskerar att fara illa i 

familjehem framgår av Socialdepartementet (2007b) som i årsskiftet 2009/2010 kommer 

redovisa en utredning i ämnet barnavård. Bakgrunden till att denna granskning utförs är en 

rapport i ämnet från Socialstyrelsen (2006) vari det framgår att det finns barn i familjehem 

som utsätts för psykisk, fysisk misshandel samt olika typer av övergrepp. Vidare anförs i 

Socialstyrelsen (a.a) att de granskningar av familjehemsplaceringar som utförs är för konkreta 

och att man för att utreda hur svenska barn har det och mår i familjehem skulle behövas en 

mer långsiktig forskning.  Detta menar Socialstyrelsen (a.a) förhoppningsvis generera en 

bättre livssituation för de barn som befinner sig i familjehem. Det framgår av Socialstyrelsen 

(a.a.) att socialtjänstens arbete kring insatser behöver mer kunskap och att allt för många 

utredningar de senaste åren varit för snabba och kortsiktiga. Efter hård kritik från bl. a. 

Länsstyrelsen (2008) har en del kommuner valt att anlita externa konsulenter samt även 

anställt personal som ska arbeta med familjehemsfrågor och då ingår även utredningar av 

blivande familjehem. Detta har enligt undersökningen lett till förbättrade 

familjehemsutredningar vilket gör att rättssäkerheten stärks (a.a). I Socialdepartementet och 
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Barnskyddsutredningen (2009) finner man det anmärkningsvärt att det inte ställs högre krav 

på kompetensen hos de socialsekreterare som har ansvar för myndighetsutövningen inom 

familjehemsvården. Med tanke på behovet av rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten bör 

detta vara en självklarhet. Vidare menar Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen 

(a.a) att arbete inom den sociala barn och ungdomsvården kräver stor kunskap om barnets 

utveckling, forskning, juridik kommunala samt professionella riktlinjer. Det krävs dessutom 

förmåga att kunna hantera barnets, föräldrarnas, familjehemmets och andra verksamheters 

behov. Dessa insatser, eller frånvaron av dem anser Socialdepartementet och 

Barnskyddsutredningen (a.a) kan ha en avgörande betydelse för barnet och dennes 

möjligheter att utvecklas till en välfungerande vuxen. Därför det är av största vikt att 

förutsättningarna för att bedriva ett arbete av god kvalitet förbättras.  

 

Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (a.a) menar vidare att en av 

förutsättningarna för att uppnå den rättssäkerhet och kvalitet man strävar efter inom barn och 

ungdomsvården, är att personalen har god kompetens, vilket de inte har alla gånger. Denna 

avsaknad av kompetens har genom åren, i olika rapporter, lyfts fram som ett problem i 

synnerhet när det gäller arbetet med utredningar och beslut om insatser till skydd och stöd för 

barn och unga. Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (2009) påvisar att det sker en 

utveckling i de nordiska länderna, samt England rörande den rättsliga regleringen av 

socialtjänsten.  England, Norge och Finland har en särskild lag för bestämmelser till stöd och 

skydd för barn. Danmark är det enda landet där socialtjänsten liksom i Sverige, styrs och 

regleras av en specifik socialtjänstlag. I samtliga länder har det på senare år i varierande grad 

och på olika sätt, skett förändringar i lagstiftningarna för att framhäva den enskilda individens 

rättssäkerhet. Denna utveckling innebär att de olika länderna utformar lagtexter mer konkret 

och preciserat för att minimera särbehandling av individer (a.a). Collins-Camargo, Ensign & 

Flaherty (2007) har undersökt arbetsfördelningen mellan myndigheter och privata aktörer i de 

arbetsområden som i Sverige benämns som myndighetsutövning, i några utvalda stater i USA. 

De har i sin studie konstaterat att den privata sektorn i stor utsträckning arbetar tillsammans 

med myndigheterna. Mycket av det som den offentliga sektorn tidigare har haft eget ansvar 

för har nu överflyttats till den privata sektorn. Istället för att den offentliga sektorn endast 

köper tjänster från de privata aktörerna har nu de privata fått uppgifter delegerade från 

myndigheterna. Några av dessa som kan nämnas är löpande ärendehantering i 

barnavårdsärenden samt beslutsfattanden i ärendena. Det handlar nu mer om att leverera 

faktiska resultat, än om att enbart sluta avtal om tjänster (a.a). 

2.1 Myndighetsutövning 

Förvaltningslagen innehåller lagrum som berör myndighetsutövning. För att kunna tolka dessa 

lagrums innebörd behövs, då det i förvaltningslagen saknas defintion av begreppet, även 

Äldre Förvaltningslagen och dess förarbeten (Kungl. Maj:ts proposition nr 30, 1971) vari det 

framkommer; ”ett ärende måste innefatta en befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 

disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande och befogenheterna skall utövas i 

förhållande till enskild” (a.a). När vi talar om myndighetsutövning bör det finns kunskap om att 

detta inte endast avser ärenden som kan anses vara känsliga eller beslut som gör intrång på 

den enskildes integritet. Myndighetsutövningen gäller också för gynnande beslut (a.a). Av RF 

kap 11 6§ tredje stycket framgår följande;[...] Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, 

samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild individ. 

Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske med stöd av lag (a.a). Petrén & Ragnemalm (1980) 

menar att formuleringen anger att det i vissa fall kan finnas anledning för kommuner att anlita 

privata aktörer. De speciella regler som utformats för myndighetsutövningen syftar enligt 
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Petrén & Ragnemalm (a.a.) till att de beslut och insatser som berör den enskilda är korrekta. 

Därför måste insyn i och kontroll av handläggningen vara möjlig. I de fall 

myndighetsutövning delegeras ut finns det risk för att dessa kontrollvägar raseras, vilket kan 

ha negativa konsekvenser för den enskildas rättssäkerhet.  

 

I ”Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.” (Socialdepartementet, 2007a) 

anför Justitieombudsmannen [JO] att såväl utredningsprocessen som medgivandet om 

placering är att betrakta som förvaltningsuppgifter. Det får därmed anses vara omöjligt att 

överlåta detta på privat aktör då förvaltningsuppgifter endast får utföras av socialnämnden. 

Denna tolkning av myndighetsutövning kan enligt JO (2001/02 s.252 i Norström & Thunved, 

2008) också användas för tolkning av innehållet i Regeringsformen 11 kap. 6§.  JO (a.a) 

menar vidare att socialtjänsten inte har något lagstöd för att överlåta myndighetsutövning, 

därför finns det ingen möjlighet att överlåta sådana ärenden till privata aktörer eller andra 

bolag. 

2.2  Rättssäkerhet 

Det framgår av Barne og familiedepartementet (2003/04) ”Barnehjem og spesialskoler under 

lupen” att då ett barn vistas i familjehem har rättsstaten specifika krav på placeringen. Det 

framgår av dessa krav att barnet inte får vanvårdas eller utsättas för någon form av 

misshandel. Misshandel förtydligas i rapporten som bestraffning och våldsamma handlingar. 

Det ställs även krav på att alla beslut som rör barnet under vistelsetiden skall följa de 

bestämmelser som finns. Länsstyrelsen (2009) anger att rättssäkerheten inom socialtjänsten 

innebär att alla ärenden som rör den enskilda individen handläggs korrekt samt att de insatser 

som ges håller god kvalitet. Att en handläggningsprocess dokumenteras så att den enskilde 

har insyn och kontroll över sitt eget ärende i frågor som berör myndighetsutövning stärker 

dessutom rättssäkerheten. Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (2009) anger att 

de centrala reglerna rörande barns behov och deras rättssäkerhet är att det kan vara en 

trygghet för barnen i familjehemmen, att veta att det enskilda ärendet blir granskat två gånger 

per år oavsett vad som orsakat placeringen. Utredningen påvisar också det faktum att det idag 

inte är lagstadgat att ett avtal mellan familjehem och socialnämnd ska upprättas. Detta skulle 

bland annat kunna reglera familjehemmets och det placerade barnets rättigheter och 

skyldigheter samt att detta skulle medföra en bättre och mer säkerställd placering. Förslaget 

ledde inte till den önskade lagändringen (a.a). Barnombudsmannen (2009) anför i ett 

remissvar på Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (2009), att det får anses vara 

att yttersta vikt att - för barnens skull utreda familjehemmets förhållanden kontinuerligt före, 

under och efter placering. Vidare anförs att Barnombudsmannen (2009) anser att 

socialnämnden skall anses vara skyldig att upprätta skriftliga avtal med familjehemmen.  

2.3 Socialtjänstlagen 

Det framgår av SoL 1 kap. 2§ att; 
”när åtgärder rör barn skall särskild vikt läggas vid vad barnets bästa kräver. Med barn anses här vara varje 

människa under 18 år ” (Norström & Thunved, 2008). Dessa bestämmelser svarar mot innehållet 

i Artikel 3 i Barnkonventionen vari det framgår det att barnets bästa alltid skall beaktas i ett 

beslutsfattande (Barnombudsmannen, 2008). Det framgår av Socialdepartementet och 

Barnkommittén (1997) att en viktig förändring inom SoL’s område ägde rum i och med de 

förändringar som gjordes i lagen den 1 januari år 1998. Principen om barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals i alla frågor som rör det infördes då. I den reformering av SoL 

som trädde i kraft den 1 januari år 2002 har bestämmelsen om barnets bästa fått en egen 
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paragraf i SoL 1 kap 2 § och det har klarlagts att med barn avses varje människa under 18 år. 

Regeringen förtydligar att varje beslut som rör ett barn måste utgå ifrån vad som är bäst för 

det aktuella barnet (a.a).  
”Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom 

ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, 

en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ” (SoL 2 kap. 5 §). 

Ovanstående lagtext innebär enligt Norström & Thunved (2008) att socialnämnden har 

möjlighet att anlita någon annan för att utreda familjehem. Det måste då vara en fysisk person 

som anställs av nämnden, eller knyts till denna på ett vis att personen kan delta i nämndens 

verksamhet för att bedriva utredningen. Denna person står då under nämndens arbetsledning 

och har samma funktion som andra av nämnden anställda personer. Lagrummet anger att 

myndighetsutövningen inte får överlåtas på privata aktörer. Socialtjänsten är skyldig att på 

egen hand utreda familjen för att sedan presentera familjehemsutredningen för socialnämnden 

som fattar beslut om medgivande. Om hemmet anses vara godkänt av nämnden och det fattas 

ett beslut att placera ett barn i hemmet, kan en privat aktör anlitas av socialtjänsten för att 

bedriva förstärkt stöd till hemmet (a.a). 
 

”[...]Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det 

enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd. Om nämndens 

prövning gäller ett hem i en annan kommun, skall nämnden informera och samråda med den kommunen 

innan den fattar sitt beslut[...]” (SoL 6 kap. 6§ 2:a stycket). 

Ett barn får inte enligt ovanstående lagtext, placeras i ett familjehem om inte hemmet har 

blivit grundligt utrett. Därför får inte socialnämnderna heller fatta beslut eller lämna 

medgivande till placeringen innan detta är utfört. Den socialnämnd i den kommun där barnet 

är bosatt är primärt ansvariga för barnet (Norström & Thunved, 2008).  Länsstyrelsen (2009) 

menar att denna del utgör en stor del av barnets skydd från att utsättas för oegentligheter.  

 

Av SoL 6 kap. 7§ framgår;  
”Socialnämnden skall i fråga om de barn som avses i 6 § 

- medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden 

 - verka för att de får lämplig utbildning, 

- lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver” 

Detta innebär att socialnämnden har en skyldighet att genom råd och vägledning åstadkomma 

att barnet får en - för barnet - lämplig placering. Socialnämndens utredningsskyldighet enligt 

SoL 6 kap. 6§ omfattas indirekt av SoL 6 kap. 7§ (Norström & Thunved, 2008). 

Socialdepartementet (2007c) anför att det är av stor vikt att gränserna mellan vad 

socialnämnden får och inte får överlåta på privata aktörer bör förtydligas. De risker och 

tveksamheter som har uppdagats har till stor del handlat om förvaltningsuppgifter såsom 

utredning, behandling, uppföljning, tystnadsplikt, sekretess, regler för dokumentation, 

myndighetsutövning, bestämmelserna om förmedling av barn, avgränsningar gentemot de 

tillståndspliktiga verksamheterna samt tillsynens räckvidd. Nackdelarna med att använda sig 

av privata aktörer kan vara att socialnämnden i viss mån lämnar över ansvaret för det 

placerade barnet till en annan aktör. Detta kan medföra att socialnämnden förlorar egen viktig 

kunskap i förfarandet med familjehemsplaceringar. Det framhålls också fördelar med att 

vända sig till privata aktörer för detta ändamål, vilket främst verkar gälla mindre kommuner 

som upplever sig ha problem med rekryteringen av egna familjehem. Privata aktörer är 

fördelaktiga för alla kommuner, då de kan bistå med handledning till de kommunala 

familjehemmen (a.a). 

http://www.opengov.se/govtrack/dep/social/
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2.4 Teori 

För att analysera vår studie bedömer vi att nedanstående teorier är bäst lämpade för denna 

uppgift. Den nyinstitutionella teorin anser vi kan ge förklaringar till socialtjänstens 

benägenhet att följa - eller inte följa - de riktlinjer och lagar som styr deras arbete. Vi anser 

vidare att den organisationsekologiska teorin kan hjälpa oss att bringa klarhet i hur och varför 

de privata aktörerna har kunnat etableras i samhället. Teorierna kan också kombineras då vi 

söker svar på vad de privata aktörernas uppkomst innebär för socialtjänsten. 

Båda teorierna vi valt att använda har sitt ursprung i organisationsteorin. Enligt Jacobsen & 

Thorsvik (2002) syftar denna övergripande teori till att söka förståelse för hur organisationer 

fungerar genom att utreda och förklara hur människor i samhället reagerar och agerar i de 

organisationer som finns. Organisationsteorin används för att förklara organisationers 

uppbyggnad men kan också med fördel användas för att försöka lösa de eventuella problem 

som kan uppstå i organisationernas funktioner kring vad som händer och varför. Scott (1991 i 

Johansson, 2005) menar att organisationer är specifikt ihopsatta grupper vilka har som syfte 

att uppnå och efterfölja uppsatta bestämda mål.  

 

Nyinstitutionella teorin  

Denna teori kan enligt Blom (2006 i Blom, Grape & Johansson, 2006) anses vara högst 

relevant för att analysera socialtjänsten som organisation. Sallnäs (2000) menar att den 

nyinstitutionella teorin är lämplig för att kunna granska organisationer som befinner sig inom 

barn och ungdomsvård. Dessa kan benämnas som gränsöverskridande människobehandlande 

organisationer vilka är beroende av omgivningen för att kunna leva upp till de förväntningar 

som finns från samhället. Blom (2006 i Blom, m.fl, 2006) anser att ”institution” är teorins 

mest centrala begrepp. Scott (1995 i Blom, m.fl, 2006) menar att begreppet består av tre olika 

element vilka har som funktion att ge stabilitet och mening för hur människor som arbetar 

inom institutioner agerar. Scott (1995 i Blom, m.fl, 2006) påpekar att en institution inte 

nödvändigtvis måste inrymma alla tre strukturerna. Den kognitiva strukturen innebär i korthet 

att människor beter sig och arbetar på ett specifikt sätt och frångår inte de trygga ramarna som 

finns. Dessa människor ser helt enkelt inte att det finns en möjlighet - eller anser det vara 

orimligt - att frångå dessa ramar. Johansson (2006 i Blom, m.fl, 2006) menar att den kognitiva 

strukturen är den inriktning som är dominerande i Sverige. Den normativa strukturen handlar 

enligt Scott (1995 i Blom, m.fl, 2006) om vilka värderingar och förväntningar som finns på 

människans agerande, samt de regler och skyldigheter som finns och måste upprätthållas för 

att på ett legitimt sätt kunna uppnå de eftersträvade målen. Den regulativa strukturen innebär 

att människors handlingsfrihet är begränsad och reglerad av en högre makt (a.a).  

 

Vidare framgår av Dimaggio & Powell (2006 i Blom, m.fl, 2006) att den nyinstitutionella 

teorin betonar de relationer som finns mellan organisationer och det samhälle som också 

reglerar organisationens handlingsutrymme.  Scott (1995 i Blom, m.fl, 2006) menar att när 

nya riktlinjer och mål skapas och skall verkställas hos organisationerna, kan dessa, trots 

vägledning av lagen, själva välja hur de skall tolka riktlinjerna beroende på hur dessa är 

formulerade. De anställda inom organisationerna ges då svängrum till att egentligen omforma 

riktlinjerna så att dess innebörd passar just deras specifika organisation. För att undvika detta 

menar Johansson (2006 i Blom, m.fl, 2006) att riktlinjer kan justeras till att bli mer konkreta, 

då organisationernas eget handlingsutrymme minskar. Røvik (2000) menar att en del 

organisationer besitter en stor osäkerhet, vilket är en konsekvens av att dessa organisationer 

använder sig av den kognitiva strukturen och på grund av det väljer att imitera varandra. 

Vidare menar Røvik (a.a.) att detta i förlängningen kan leda att alla organisationerna arbetar 
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på liknande sätt och inte utvecklas åt något håll. Meyer & Scott (1983) påtalar att det finns 

tillfällen då flera liknande organisationer tillsammans utgör ett avgränsat institutionaliserat 

område. Dessa behöver inte vara identiska med varandra, men de har en gemensam nämnare, 

vilken är att de står för samma typ av service i relation till exempelvis socialtjänst. Om detta 

område känner en samhörighet med varandra kan det enligt Scott (1991 i Johansson, 2005) 

främja organisationernas samarbetsförmåga. Å andra sidan kan denna likhet också innebära 

att det uppstår en konkurrens mellan organisationerna. Sallnäs (2000) tror att det för dessa 

organisationer är primärt att omgivningen godkänner dessa. För att organisationerna skall 

överleva måste de uppnå legitimitet från samhället.  

 

Organisationsekologisk teori 

Hannan & Freeman (1989 i Sallnäs, 2005) anser att denna teori kan förklara uppkomsten av 

nya organisationer på ett fält. Dessa nya organisationer/verksamheter antas utnyttja de 

svängningar och förändringar som samhället har för att på ett smidigt sätt kunna etablera sin 

verksamhet. Kilsved & Hartelius (1993 i Sallnäs, 2005) tror att dessa verksamheter uppstår 

utan några större hinder men att de också försvinner relativt fort. Det framgår också att 

nyetablerade verksamheter som arbetar med barn och ungdomsfrågor anses vara enkla 

verksamheter som uppkommer utan hinder. Det framgår att de myndigheter vilka har till 

uppgift att kontrollera denna marknad har ställt för låga krav på dessa nya verksamheter, 

vilket har lett till att uppföljningar och kontroll av dessa verksamheter har hanterats mindre 

bra. Hedström (1999 i Ahrne & Hedström, 1999) menar att alla organisationer följer ett 

mönster som innefattar tre olika faser. I den första fasen har organisationerna en låg tillväxt, i 

den andra en stark tillväxt då många nya organisationer uppstår i konkurrens till varandra, för 

att i den tredje fasen stabiliseras i tillväxten och en jämvikt uppstår då många organisationer 

har avvecklats och konkurrerats ut. Vidare menar Hedström (1999 i Ahrne & Hedström, 

1999) att den organisationsekologiska teorin har två hypoteser som syftar till att förklara 

organisationers uppkomst och relationer till varandra. Det ena innebär att uppbyggnaden av 

organisationer i samhället är socialt präglade och att sociala förhållanden är historiskt 

skapade av tid och de då rådande ideal som fanns i samhället vid tidpunkten för 

organisationen uppkomst. Den andra hypotesen som Hedström (a.a) driver att organisationer 

egentligen är strukturellt tröga verksamheter. Det tar lång tid för en organisation att förändras 

eller anpassas till nya gällande mål, normer eller regler som skapas i samhället. Dessa har 

enligt den här hypotesen en tendens och vilja att hänga sig kvar i det arbetssätt som rådde då 

organisationen skapades. Sahlin-Andersson (1994 i Johansson, 2005) anser att det kan vara en 

reaktion på organisationens ovilja att anpassa sig till den förändring som krävs. Orsaken kan 

också vara att en förändring av arbetsrutinerna skulle vara för tidskrävande eller att det inte 

finns några resurser för att driva igenom den förändring som påtalats (a.a). 

3 Metod  

Under detta avsnitt redogör vi för hur studien planerades och genomfördes. För att det ska bli 

mer lättläst har vi gjort ett antal underrubriker. Vi avslutar med att föra en metoddiskussion 

där vi kritiskt granskar vårt tillvägagångssätt.  

3.1 Metodval 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ ansats, där både intervjuer och enkäter har använts för 

att finna svar på våra frågeställningar. Kvale (1997) menar att vi genom intervjuer får 

möjlighet att förstå det vi undersöker utifrån de intervjuades synvinkel och anser vidare att 

innebörden av deras erfarenheter kommer före vetenskapliga förklaringar. Larsson (2005a) tar 
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upp att man genom den kvalitativa metoden utgår från individens egna ord, uttryck och 

beskrivning för att få kunskap om personens subjektiva upplevelser. Det finns enligt Larsson 

(2005b) olika vägar att gå för att få fram kunskap. Dessa är: Induktion, som innebär att man 

utgår från sitt insamlade material, med så lite förförståelse i form av teori och tidigare 

forskning som möjligt – utifrån materialet försöker forskaren säga något om det som är 

allmän giltigt. Deduktion, innebär att teorin ger riktning för undersökningen och den erbjuder 

en tolkningsmall för det insamlade materialet – försöka uttala sig om enskilda fall genom att 

utgå från allmänna teoretiska utgångspunkter. Abduktion, innebär att växla mellan empirisk 

data och teori (a.a.). Den sistnämnda, som är en kombination av de två första är vad vi menar 

att vi har gjort. Forskaren strävar efter att analysera sitt material utifrån teoretiskt grundade 

antaganden menar Larsson (a.a.) och beskriver vidare att man på så sätt förhoppningsvis kan 

upptäcka mönster i sin empiri, som enligt dessa antaganden kan säga något om det som 

undersöks. Vi ville inte låta våra egna personliga uppfattningar av fenomenet påverka eller 

styra vårt resultat, samtidigt som vi funnit en hel del relevant forskning kring ämnet som vi 

kan ta lärdom av - därför känns det lämpligt med abduktion. Vår tolkningsram samt den 

tidigare forskning vi funnit inom ämnet har inverkat på både vårt syfte samt intervjuguider 

och tillsammans med teori utgör dessa delar också den största delen av vår analys.  

3.2 Litteratursökning 

Backman (1998) menar att det finns tre olika metoder för att söka litteratur. Dessa är genom 

konsultation, manuell sökning samt datorbaserad sökning. En konsultation innefattar enligt 

Backman (1998) all kommunikation som sker, både skriftlig och muntlig med enskilda 

personer eller myndigheter. Detta sätt är viktigt för att ta del av väsentlig information från 

insatta personer. Denna första metod används för att hitta ingångar till vetenskaplig litteratur 

och underlättar fortsatt sökande. Metoden måste enligt Backman (a.a) efterföljas av någon 

eller båda av de andra metoderna. I samtal med vår handledare har vi fått tips om 

vetenskapliga artiklar som behandlar ämnet. Vi fick även tips om forskare vars arbete vi 

kunde studera närmare. Vi har även konsulterat Länsstyrelsen där vi fick erbjudande att delta 

vid en konferens samt bra tips om internationella studier. Vi har dessutom fått goda råd ifrån 

två utomstående väl insatta personer, vilket har underlättat i arbetet med vår studie. Den 

manuella sökningen används enligt Backman (1998) då ett problem eller en frågställning 

formulerats. Sökningen efter litteratur blir då mer målinriktad och systematisk. Backman (a.a) 

menar att forskningsöversikten är den mest värdefulla källan. Viktigt är dock att den inte är 

föråldrad då forskning är en färskvara. Det anförs vidare att man måste gå tillbaka till 

originaldokument för att se helheten av den forskning som framkommit. Utifrån den 

forskningen kan litteraturlistan vara väsentlig, då det ges möjlighet att spåra relevanta artiklar 

för ett fortsatt sökande (a.a).  

 

Vi har sökt efter relevanta publikationer och i dem även kunnat dra nytta av referenslistorna 

för att komma vidare i vårt arbete. Dessa sökningar har utförts med hjälp av internetportalerna 

Regeringen, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens offentliga utredningar samt Leta. På grund 

av att forskning är en färskvara har vi använt oss av maximalt tio år gamla resultat. Backman 

(a.a) anser att böcker har kortare hållbarhet än tidsskrifter och att dessa sällan är aktuella. Han 

menar vidare att ett besök på ett bibliotek kan ge viktiga referenser och uppslag till fortsatt 

sökning. Han poängterar att förströdd bläddring i bibliotekets böcker och tidsskrifter inte får 

underskattas (a.a). Vi har även sökt efter, och funnit relevant litteratur på biblioteket i Örebro, 

Eskilstuna och Västerås. När dessa två metoder avslutats anger Backman (1998) att det är 

dags för en mer systematisk inventering och att detta på bästa sätt utförs via dator. Detta då 

tekniken är tidsbesparande samt ekonomisk. Han menar att en relevant och effektiv sökning 
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sker via referensdatabaser. Sökorden skall vara de som för studiens problem och 

frågeställningar är relevanta för att generera så många användbara sökträffar som möjligt 

(a.a.). De sökord vi har använt har relevans för vårt syfte såsom Utredningar, 

Myndighetsutövning, Privata aktörer, Länsstyrelsen, Socialtjänstens ansvar*, 

Familjehemsutredningar och i samband med dessa ord har vi använt ord som Konsekvenser, 

Barn samt Rättssäkerhet. Dessa ord har använts vid den sökning vi gjort via Örebros 

universitetsbibliotek och dess olika databaser; LIBRIS; ELIN; Voyager; DIVA och 

Socialvetenskaplig tidsskrift. För att söka internationell litteratur använde vi oss av samma 

databaser men med sökord som: Foster Care, Privatization, Social Work i kombination samt 

var och ett för sig. I bibliotekets tidskriftsförteckning sökte vi efter fler internationella 

forskningsresultat och använde oss av Research on Social Work Practice och via 

internetportalen Google sökte vi på Norges offentliga utredningar där vi sökte på ord som 

Barnehjem och Familjehjem.  

3.3 Intervjuer  

En kvalitativ intervju är en analyserande metod och har enligt Kvale (1997) som syfte att 

analysera ett fenomens karaktär. Intervjun kännetecknas av dynamiken mellan forskare och 

respondent i den givna situationen. Den bästa metoden för att försöka finna förståelse för 

deltagarens verklighet är enligt Hayes (2000) att utföra intervjuer då det är respondentens 

berättelse som står i fokus och inte sökandet efter en objektiv sanning. Våra intervjuer är av 

en semistrukturerad art, vilket innebär att vi haft en intervjuguide (se bilaga) och ställt 

följdfrågor allteftersom de dykt upp. Denna intervjuform ger respondenten en större frihet att 

utveckla sina svar och forskaren får chansen att utveckla sina frågor, samtidigt om intervjun 

hålls inom ramen för syftet. Poängen med en semistrukturerad intervju är enligt Hayes (2000) 

att respondenten uppmuntras att fritt berätta om sina tankar, känslor och upplevelser för att på 

en naturligare väg locka fram dennes upplevelser. Vidare påtalar Hayes (a.a) vikten av att inte 

forcera fram respondentens svar och forskaren bör vara medveten om intervjueffekten, vilken 

innebär att respondentens svar anpassas så de på bästa sätt överensstämmer med det forskaren 

vill säga. I jämförelse med personliga intervjuer har telefonintervjuer både för – och 

nackdelar. Några av fördelarna är att det går mycket snabbare att genomföra en intervju över 

telefon och kostnaden är förhållandevis låg. Bryman (2002) menar att telefonintervjuer har en 

fördel tack vare den distans det innebär att, rent fysiskt inte vara på samma plats som den 

intervjuade. Andra fördelar som Bryman (a.a) tar upp är att respondenten inte påverkas av 

faktorer såsom kön, klass, ålder och intervjuarens närvaro i samma grad. Vidare behöver man 

inte bekymra sig över svarsfrekvensen, för den är i regel lika hög som vid en personlig 

intervju. Nackdelarna Bryman (a.a) lyfter fram är att det kan vara svårt för intervjuaren att 

läsa av den intervjuade, förstå när frågor bör förtydligas eller då det är en fördel att vara tyst. 

Det går inte heller att läsa av kroppsspråket vid en telefonintervju, vilket kan vara en stor 

nackdel.   

 

3.4 Enkäter 

De enkäter vi skickade ut var av en standardiserad karaktär med en låg grad av strukturering. 

Detta innebär att alla deltagare fick likadana formulär med samma, på förhand bestämda 

frågor vilka gav deltagarna möjlighet att tolka fritt (Patel & Davidsson 2003). 

Några av fördelarna med att skicka ut enkäter är att man kan skicka ut dem till ett relativt stort 

urval och undersökningen kan göras på ett större geografiskt område än om man skulle utföra 

intervjuer. Dessutom ges deltagarna möjlighet att i lugn och ro resonera kring frågorna utan 

att forskaren finns med i närheten och kan påverka. En ytterligare fördel med att skicka ut 
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enkäter menar Ejlertsson (2005) är att deltagarna får vara anonyma, så de kan känna sig 

trygga i att ta upp känsliga aspekter. En Internetbaserad undersökning kan genomföras till 

lägre kostnad, snabbare och med en högre svarsfrekvens. Samtidigt är det enkelt att begränsa 

undersökningen till vissa deltagare eller till en viss tidsperiod. I en internetbaserad 

undersökning ligger den förväntade svarsfrekvensen på över 30 % (Ferm, 2008).  Ejlertsson 

(2005) påtalar att det finns även nackdelar med enkäter och det är bland annat risken för 

bortfall, som ofta är stor vid användande av enkäter. Vidare finns inte heller möjlighet att 

ställa följdfrågor, då det inte framgår om vem som svarat vad. Det finns även en risk att den 

person som svarar på enkäten inte är den deltagare som efterfrågats då det inte finns någon 

möjlighet att styrka personens identitet (a.a).  

3.5 Tillvägagångssätt 

Vår första intervju genomfördes på respondentens arbetsplats, vid ett väldigt tidigt stadie 

under arbetet. Intervjun löpte som ett vardagligt samtal där respondenten gavs tillfälle att 

reflektera över frågorna innan svaren gavs. Till enkäterna valde vi att använda en 

internetbaserad enkät, för att på så vis försöka höja svarsfrekvensen. Deltagarna fick två 

veckor på sig för att svara på enkäterna, vilket vi ansåg skulle vara tillräckligt då frågorna 

enligt oss inte var alltför komplicerade för en insatt person. Vi bifogade ett informationsbrev i 

samband med enkäterna, där vi poängterade vikten av att de svarade. Vidare lämnade vi med 

telefonnummer och e-postadress så de kunde nå oss om något var otydligt. Då vi efter en 

vecka endast hade fått in fyra svar skickade vi ut en påminnelse, vilket resulterade i fyra svar 

till. När det var en dag kvar skickade vi ytterligare en påminnelse vilket endast gav ett svar 

till. Sammanlagt fick vi nio svar. Trots att vi skickade ut enkäter, som traditionellt sett är en 

kvantitativ metod hade vi en kvalitativ ansats i att tolka och analysera deltagarnas 

resonemang. Intervju nummer två höll vi på grund av respondentens pressade tidsschema över 

telefon. Vi skickade i förväg ut de frågor vi hade och utifrån dessa samtalade vi kring ämnet. 

Detta samtal spelades in via mobiltelefonen. Den tredje och sista intervjun hölls på 

respondentens arbetsplats. Vi hade i förväg skickat ut frågorna så respondenten i lugn och ro 

kunde fundera kring dem innan vi träffades. Även denna intervju spelades in. 

3.6 Bearbetning av intervjuer och enkäter 

Efter utförandet av alla intervjuer transkriberades dessa, vilket innebär att vi ordagrant skrev 

ned allt direkt ifrån inspelningarna. Detta menar Hydén & Hydén (2002) är en första analys. 

En fördel med att arbeta med inspelat material är att det då är möjligt att gå igenom materialet 

flera gånger och på så vis upptäcka nya aspekter och det leder oftast till ett mer omfattande 

material än om endast enkäter har använts i en undersökning. En nackdel med inspelningar är 

enligt Hydén & Hydén (a.a) att man kan få en övertro på innehållet i bandet då man tror att 

allt finns med där, även den icke-verbala kommunikationen, vilket naturligtvis inte är fallet. 

Genom hela arbetet med intervjuerna och det påföljande analysarbetet har vi varit medvetna 

om att vår egna förförståelse kan påverka studiens resultat. Denscombe (2000) belyser hur 

forskarens egna värderingar, övertygelser och personliga erfarenheter formar 

undersökningsprocessen. Vi kan därmed inte utesluta att vår förförståelse inom ämnesområdet 

har påverkat analysprocessen. Då vi transkriberade intervjusvaren strukturerade vi upp dem 

under olika teman utifrån relevans för studiens syfte och frågeställningar, vilket underlättade 

sammanställningen av resultaten och gjorde det mer överskådligt. De citat som används i 

uppsatsen har i vissa fall reviderats från talspråk till skriftspråk för att öka förståelsen, dock 

har vi varit noga med att se till att inget ändrats innehållsmässigt. 
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3.7 Urvalsmetoder 

Då huvudsyftet med undersökningen var att undersöka om socialtjänsten utför egna 

utredningar på familjehem, kontaktade vi en familjevårdsorganisation som vi fann då vi sökte 

på internet. Syftet med att intervjua den privata aktören var att få en bild av den ”andra sidan” 

och lyfta fram deras åsikter kring ämnet. Vi var även intresserade av att undersöka deras 

erfarenheter kring överlåtandet av utredningar. Enligt Bell (2006) är det viktigt när man gör 

sitt urval att försöka få en urvalsgrupp som är så representativ för populationen i helhet som 

möjligt vilket innebär att man då kan göra generaliseringar. Med denna vetskap ville vi få 

information av ett större antal socialsekreterare, vilka är placerade runt om i landet. För att 

hitta dessa sökte vi på internet efter kommuner som presenterade mailadresser till 

familjehemssekreterare som arbetade inom kommunen. Utifrån denna information skickade vi 

ut enkäter till 35 på måfå utvalda socialsekreterare, vilket Olsson & Sörensen (2002) kallar 

”obundet slumpmässigt urval”. Vår tanke var även att jämföra deras svar med den information 

vi fått från den privata aktör vi kontaktat. Ett underliggande syfte med vår studie var att 

undersöka huruvida överlåtandet av utredningar kan påverka rättssäkerheten för det enskilda 

barnet samt vilka övriga konsekvenser det kan innebära. För att söka information om dessa 

frågor kontaktade vi Länsstyrelsen i Västmanland via telefon. Här stötte vi på en mycket 

insatt respondent som har hjälp oss i vår studie. Genom denna person kom vi i kontakt med en 

socialsekreterare som arbetar inom Västerås kommun och för att ta del av dennes erfarenheter 

kring våra frågor utförde vi en intervju. Detta förfarningssätt kallas enligt Bryman (2002) 

snöbollsurval vilket kort innebär att en respondent kan generera i nya, intressanta 

respondenter. 

 

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validering handlar enligt Kvale (1997) om kontroll, ifrågasättande och teoretisering från 

forskarens sida.  Kontroll innebär att ta på sig sina ”kritiska glasögon” vid analysen, allt för 

att undvika feltolkningar. Att ifrågasätta betyder att frågorna om ”vad som ska undersökas” 

och ”varför det ska undersökas” kommer före metodfrågan ”hur”.  Teoretisering innebär att 

det krävs en teoretisk föreställning om vad som undersöks (a.a.). Larsson (2005a) betonar att 

man i en kvalitativ undersökning måste bedöma validiteten annorlunda än i en kvantitativ 

sådan. Validitet i en kvalitativ undersökning är beroende av undersökarens förmåga att tolka, 

kontrollera och ifrågasätta sina insamlade data. Vidare handlar validiteten om huruvida de 

beskrivningar, kategoriseringar och analyser som forskarens presenterar medför att läsaren 

kan skapa sig en tydlig bild av det som undersöks (Larsson a.a.). Validitet innebär också att 

kontrollera att forskaren verkligen undersöker det denne avser att undersöka, det vill säga om 

våra frågor och följdfrågor verkligen är relevanta i förhållande till det vi ämnar undersöka 

(Kvale, 1997). Om vi har en hög validitet i vår studie går att diskutera. Vi har strävat efter 

bästa möjliga validitet, men det är svårt att fastslå våra mätinstruments validitet. Vi anser 

dock att vi har undersökt det vi ämnat undersöka och vi har försökt vara så kritiska som 

möjligt vid analys av materialet. Trots det kan man aldrig vara säker på om vi tolkat 

respondenterna rätt och vi kan heller inte veta säkert hur mycket information respondenterna 

delat med sig. En undersökning kan ha en låg validitet men detta innebär inte att reliabiliteten 

behöver vara låg. Kvale (1997) menar att reliabilitet handlar om tillförlitligheten i arbetet, hur 

undersökningen är utförd. Vilket betyder att om vi sökt svar på om socialsekreteraren själv 

utför utredningar på familjehem och exempelvis hade frågat: Vilka utredningsmetoder finns 

det? Då hade vi inte fått de exakta svaren runt ämnet och det hade inte varit relevant för vårt 
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syfte på samma sätt. Kvale (a.a) menar att detta hade påverkat validiteten i undersökningen, 

men det behöver inte påverka reliabiliteten eftersom vi kan ha utfört intervjun på ett tekniskt 

korrekt sätt. En hög reliabilitet eftersträvas genom att man försöker undvika slumpmässiga 

och systematiska fel. De vanligaste orsakerna till låg reliabilitet är slarvfel under 

datainsamlingen och databearbetningen. Därför menar Esaiasson, Gilljam & Oscarsson (2007) 

att noggrannhet är av stor vikt för att säkra en hög reliabilitet. För att få så hög reliabilitet som 

möjligt har vi varit ytterst noggranna då vi samlat in data och då vi transkriberade 

intervjuerna. Vidare har vi försökt att upptäcka och rätta till de fel som dykt upp men vi kan 

naturligtvis aldrig vara säkra på att vi inte missat något. Målet med generalisering är, enligt 

Kvale (1997) att forskaren studerar ett fenomen och försöker att fastställa detta som typiskt. 

Ett syfte med generalisering är att studera utvalda enheter för att utveckla en helhetsförståelse 

av den större gruppen som dessa ingår i. Ett kriterium för att kunna generalisera är att det 

stickprov ur populationen som undersöks har kommit från ett slumpmässigt urval innebärande 

att alla har haft en lika stor chans att bli utplockade. Å andra sidan menar Gunnarsson (2002) 

att det i en kvalitativ studie inte är forskaren som definierar resultatets generaliserbarhet. 

Genom att presentera undersökningens tillvägagångssätt och resultat anser Gunnarsson (a.a) 

att läsaren själv får bedöma generaliserbarheten. Då vi endast utfört intervjuer med 

respondenter från två kommuner och det faktum att vi hade ett stort bortfall på enkäterna är 

det svårt att dra några generella slutsatser. Men då resultatet ändå till viss del hjälper oss att 

svara på våra frågeställningar har vi valt att beskriva deras svar och analysera utifrån detta.  

 

3.9 Bortfall 

Olsson & Sörensen (2002) menar att ett externt bortfall innefattar de respondenter som av 

olika skäl valt att inte delta i undersökningen. En bortfallsanalys bör först utgå ifrån om 

huruvida undersökningen är snedvriden eller inte. Om den skulle vara snedvriden skulle det 

enligt Olsson & Sörensen (a.a) kunna vara så att det exempelvis bara är män eller kvinnor 

under 30 år som har svarat. Då enkäterna för den här studien besvarats anonymt anser vi att 

det förefaller omöjligt att utreda om ett snedvridet resultat föreligger eller inte, vi frågade 

heller inte efter kön eller ålder då vi inte ansåg detta vara relevant för studiens syfte. Vi kan 

därför inte på grund av anonymiteten genomföra en komplett bortfallsanalys. Olsson & 

Sörensen (a.a) menar då att en undersökning med avsaknad av bortfallsanalys genererar i en 

undersökning som inte går att generalisera då syftet med undersökningsmetoden inte uppfylls. 

Vidare anser Olsson & Sörensen (a.a) att ett korrekt frågeformulär inte bör innehålla 

kunskapsfrågor då respondenten ges möjlighet att ta reda på svaret, eller frågor som uppfattas 

som känsliga. De frågor vi ställt i våra enkäter kan dessvärre ha uppfattats som känsliga och 

vi ställde även en del kunskapsfrågor, vilket skulle kunna vara anledningen till att vi hade ett 

så stort bortfall. Då vi utformat våra enkäter med öppna frågor och därmed låtit 

socialsekreterarna resonera fritt menar vi att vi fått fram data som är användbar. Vi anser att vi 

med hjälp av detta resultat ändå kan svara på syftet med vår studie. 

3.10 Metoddiskussion 

Vid det första intervjutillfället hade vi inte skickat frågorna i förväg vilket Olsson & Sörensen 

(2002) anser att man bör göra, så respondenten gavs inte någon möjlighet att reflektera över 

frågorna innan intervjun ägde rum. Trots detta anser vi att intervjun genomfördes på ett bra 

sätt och att respondenten upplevde situationen positivt och därmed gavs möjlighet att i lugn 

och ro föremedla sin bild av området. Olsson & Sörensen (2002) menar att innan en intervju 

äger rum skall ett syfte och problemområde vara tydligt klarlagt. Detta menar vi hade kunnat 

göras bättre från vår sida. Problemområdet och syfte var vid tillfället tydliggjort, men har 
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förändrats över tid. Vi utförde denna intervju i ett tidigt skede i arbetet och inser i efterhand 

att vi hade vunnit lite mer på att avvakta och läsa på mer om ämnet innan vi utförde denna 

intervju. Hade vi avvaktat skulle möjligtvis intervjun genererat ännu mer väsentlig 

information. Då vår telefonintervju bland annat handlade om att få ta del av en tillsynsrapport 

som ännu inte är publicerad anser vi inte att det innebar några problem med att utföra 

intervjun via telefon. Inför denna telefonintervju hade respondenten fått frågorna skickade till 

sig i förväg så vid intervjutillfället var hon väl förberedd och hade hunnit gå igenom frågorna 

och förberett sina svar. Rörande enkäterna inser vi att om vi skulle ha prövat dessa på någon 

som var insatt i ämnet innan de skickades ut till socialsekreterarna, skulle vi i större 

utsträckning kunnat klargöra frågornas relevans för undersökningen. Vi hade då dessutom 

kunnat få information om att det inte tidsangivelsen vi angav i det medföljande brevet stämde. 

I efterhand fick vi via mail från en av undersökningsdeltagarna veta att det tog 10-15 minuter 

att svara på frågorna. Att vi skrivit att det skulle ta 45 minuter kan ha avskräckt en del då 

många arbetar under stor tidspress. Utöver detta kan vårt val av frågor ha ansetts vara för 

känsliga då en del av dessa ifrågasätter arbetssätt och lagstiftningen. Då respondenterna 

valdes ut via kommunernas hemsidor på internet vet vi inte heller om alla enkäter har nått rätt 

mottagare. Vi har ändå i största möjliga mån ansträngt oss för att öka svarsfrekvensen och vet 

inte hur vi skulle burit oss åt för att få fler svar. Vi bifogade ett informationsbrev där vi 

presenterade oss och informerade om vad syftet med enkäten var samt varför ett deltagande 

var viktigt och vi lämnade både mailadress samt telefonnummer så de kunde ringa om något 

skulle vara oklart. Vi har också vid två separata tillfällen skickat påminnelser om svar. Inför 

den tredje och sista intervjun hade vi även denna gång skickat ut frågor i förväg och 

respondenten fick god tid på sig att reflektera över dem. Intervjun utfördes på respondentens 

arbetsplats och löpte på som ett vanligt samtal. Vi spelade även in denna intervju med 

tillstånd från respondenten. Då denna, sista intervju utfördes i slutfasen av vår studie 

reflekterade vi över att vi var mycket mer pålästa denna gång och kunde därför ställa mer, för 

syftet relevanta följdfrågor.  

4 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av denna studie har vi tagit de forskningsetiska kraven i beaktande. Detta 

innebär att undersökningar som innefattar att information rörande enskild individ kommer att 

offentliggöras, bör den ansvariga för undersökningen väga forskningskravet mot 

individskyddskravet. Inom individskyddskravet kan man utläsa ett antal delkrav som 

underlättar efterföljandet av individskyddskravet som helhet. Dessa är enligt Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR] (2002) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi anser att vi följt dessa fyra krav då vi 

muntligt informerat våra respondenter om detta innan vi genomförde intervjun. Vidare 

skickade vi med ett informationsbrev i samband med att vi skickade ut enkäterna. (Bilaga 1)  

Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna om bl. a. forskningens syfte och vilka 

villkor som gäller för deltagandet. Vid förfrågan om intervjun informerade vi respondenten 

om syftet med vår uppsats och varför vi ansåg det vara relevant att intervjua just denne. Vi 

berättade att vi skulle anteckna alla svar och att respondenten själv skulle få godkänna svaren 

innan uppsatsen presenterades. I samband med telefonintervjun informerade vi respondenten 

om syftet med vår uppsats. Vi inhämtade även godkännande om att vi spelade in samtalet. I 

informationsbrevet som vi skickade ut i samband med enkäterna informerades deltagarna om 

syftet med studien och varför vi ansåg att deras svar skulle vara behjälpliga. Samtyckeskravet: 

Deltagarna ska informeras om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan. Innan vi började intervjun informerade vi respondenten om att 
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dennes deltagande var frivilligt och att denne när som helst var fri att avsluta och därmed 

avbryta sitt deltagande i intervjun. Informationen framgick också i informationsbrevet till 

enkäterna och att vi då enkäten var inskickad ansåg det vara ett godkännande. 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om deltagarna ska hållas konfidentiella och förvaras på 

ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dessa uppgifter. Vi har avidentifierat våra 

respondenter för att så långt det är möjligt hålla oss till konfidentialitetskravet. Då vi skickat 

ut enkäterna använde vi oss av ett dataprogram, vilket endast ger oss ip-adressen till de som 

svarat. Detta gör att vi inte kan utläsa vem av socialsekreterarna som har svarat, såvida de inte 

själva skrivit i vilken kommun de arbetar. Nyttjandekravet: Alla insamlade uppgifter får 

endast användas för forskningsändamål, materialet som inkommit får inte användas eller lånas 

ut för icke-vetenskapligt bruk. Efter genomförd uppsats kommer vi att förstöra materialet, 

detta har vi även informerat våra respondenter. Efter inspelad och transkriberad 

telefonintervju, har vi raderat hela intervjun (HSFR, 2002). 

5 Resultat och Analys 

Under detta avsnitt presenterar vi det material som framkommit under vår datainsamling samt 

vår analys. Intervjuerna samt enkäterna redovisas för enkelhetens skull i löpande text och vi 

vill tydliggöra att allt innehåll härrör från intevju/enkätsvaren. Analysdelen består av vår egen 

tolkning av resultat samt tolkningsram. Analysen kommer också, till viss del innefatta 

relevanta delar från den tidigare forskningen. Vi har valt att använda underrubriker för att 

förtydliga de områden vi analyserat. Detta utförs för att läsaren så smidigt som möjligt skall 

kunna förstå innebörden av materialet. 

Samarbetar socialtjänsten med privata aktörer, gällande familjehemsutredningar? 

 

Resultat 

En del små kommuner har enligt vår respondent från Länsstyrelsen mindre resurser och kan 

anse sig ha ett behov av de privata aktörerna. Senaste tillsynen i Västmanland genomfördes år 

2009 och visade att merparten av placeringarna vid tillsynen var kommunala, endast ett fåtal 

av dessa var placeringar genom privata aktörer. Ett flertal kommuner har i större utsträckning 

beslutat sig för att inte använda sig av konsulentstödda familjehemsplaceringar, vilka 

rekryterats från privata aktörer. Det genererar i ekonomisk vinst då kommunerna själva insett 

att den privata vården är dyr och att det inte behöver innebära hög kvalitet och god service. 

De familjehem i kommunerna som har behov av mer stöd för de placerade barnen får detta då 

kommunerna själva anställer en konsulent som har till uppdrag att stötta och utreda 

familjehem. Detta resulterar enligt Länsstyrelsen i att det går att undvika placeringar hos 

privata aktörer. Det kan antas vara ett resultat av lagstiftningens genomslagskraft där 

socialnämnden har gjort ansträngningar för barnens skull. Enligt Länsstyrelsen använder och 

baserar socialnämnden ibland sitt beslut om familjehem och familjehemsplaceringar på en 

utredning som innefattar basmaterial från en privat aktör. Åtta av nio respondenter uppger i 

enkätsvaren att de tar hjälp av privata aktörer i mer eller mindre utsträckning. De tillfällen då 

respondenterna uppger sig använda privata aktörer är liknande mellan kommunerna. De 

påtalar att ett sådant tillfälle kan vara då de av olika anledningar behöver placera ett barn eller 

en ungdom en bit från sin hemkommun. Kontakt och hjälp av privata aktörer kan också 

behövas när ett barn är i behov av en så kallad akutplacering eller när det finns behov av extra 

stödinsatser till familjehemmet och barnet vilka kommunen själv inte anser sig kunna bistå 

med. Privata aktörer kontaktas också trots att den aktuella kommunen själva har rekryterat 

och har tillgång till familjehem, men om dessa inte anses kunna tillgodose barnets behov. En 
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respondent uppger att; ”De används i akuta situationer och när situationen är speciell och barnets behov 

stora. Vi försöker att klara oss utan dem, men ibland måste vi nyttja deras tjänster”. Samtliga nio 

respondenter uppger att de har kontakt med dessa familjehem vid placering. Hur denna 

kontakt ser ut är olika mellan kommunerna. Endast två av respondenterna uppger att 

kontakten sker på samma sätt som vid en placering i de egna kommunala familjehemmen. En 

kommun anger att kontakt med familjehemmet endast sker vid omprövning av placering eller 

om det uppstår problem vid placeringen. En av respondenterna anger att det denne inte har 

någon kontakt med dessa familjehem och skriver;”[...] då vi i dessa fall betalar för en konsulent som 

skall stötta dem.” Anledningarna till varför privata aktörer kontaktas är enligt vår respondent 

från en sådan organisation, den höga personalomsättningen som finns i kommunerna.  I de fall 

där socialtjänsten tar kontakt med de privata aktörerna presenteras en familjehemsutredning 

som håller god kvalitet, men givetvis kan bli bättre men respondenten påpekar att alla privata 

aktörers utredningar inte håller samma kvalitet. Vår respondent från socialtjänsten anser 

privata aktörernas kvalitet anses vara av varierande art och påpekar att de har vuxit fram 

snabbt i samhället och en liknelse görs; ”De växer upp i samma hastighet som svampar växer ur 

marken” Det finns en intention av att istället för att anlita dessa aktörer, använda sig av och 

bygga upp den kommunala familjehemsvården. Socialtjänsten kan utföra ett minst lika bra 

arbete som de privata aktörerna. Så långt det är möjligt undviker därför kommunen de privata 

aktörerna dels med anledning av att det är ekonomiskt sårbart och dels för att de privata 

aktörerna inte anses besitta mer kompetens än socialtjänsten. Det finns ändå tillfällen då det 

ändå upprättas en kontakt med ett fåtal privata aktörer där samarbetet anses välfungerande. 

Respondenten vi intervjuat på socialtjänsten framhåller att de tillfällen då privata aktörer 

anlitas är i liknande situationer som redan framkommit i enkätsvaren, då kommunens egna 

familjehem ibland inte anses ha de styrkor som barnet vid en placering kräver.  

 

Analys 

Lagförtydligandet av SoL 6 kap. 6§ skedde för drygt ett år sedan. Att detta inte nått ut till alla 

skulle enligt Hedström (1999 i Ahrne & Hedström, 1999) och den organisationsekologiska 

teorin ha sin grund i att socialtjänsten kan ha en ovilja att ta sig an nya riktlinjer då man 

tidigare inte arbetat på detta sätt. Det skulle också kunna vara så att det är en organisatorisk 

tröghet och att direktiven uppifrån tar tid på sig, menar Hedström (a.a.)  

Socialtjänsten får enligt SoL 6 kap. 6§ 2 stycket inte placera ett barn i ett familjehem som inte 

är utrett av socialnämnd. Numera framgår det ännu tydligare på vems ansvar 

utredningsförfarandet vilar. Trots det framgår det av Länsstyrelsen (2005) samt flera av 

respondenterna att det ändå sker att socialnämnden ger i uppdrag till privata aktörer att utreda 

familjehem. Socialsekreteraren vi intervjuat anser att det tydligt framgår av lagen att det är 

nämndens ansvar att utreda familjehem. En annan respondent påtalar att de inte tidigare har 

utfört familjehemsutredningar själva, men att de efter dåliga erfarenheter nu ska se över sina 

rutiner kring detta. När det föreligger sådana skillnader mellan kommunerna kan det enligt 

Røvik (2000) bero på att socialsekreterarna inte har de kunskaper som krävs om hur arbetet på 

bästa sätt skall genomföras. En konsekvens av denna osäkerhet kan då bli att socialtjänstens 

arbete med familjehemsutredningar inte utvecklas trots att lagtexten förtydligas och revideras. 

Det framgår av Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (2009) att de privata 

aktörerna har ökat markant. Även respondenten från socialtjänsten beskriver uppkomsten av 

de privata aktörerna som väldigt snabb. Respondenten från den privata aktören tror att det på 

grund av nedskärningar inom kommunerna har lett till att socialtjänstens arbete blivit tyngre 

och deras resurser har begränsats. Enligt den organisationsekologiska teorin skulle då de 

privata aktörerna kunna ha sett sin möjlighet att bli en del av samhället, då små organisationer 
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har en tendens att utnyttja samhällets svängningar och förändringar. Dessa privata aktörer 

uppstår i rätt tid, och erbjuder socialtjänsten sina tjänster. Hedström (1999 i Ahrne & 

Hedström, 1999) menar att alla organisationer följer ett mönster som består av tre faser. Det 

fanns i början av 2000-talet ca tio privata aktörer på marknaden, åtta år senare hade antalet 

stigit till ca 70. Detta visar enligt Hedström (a.a) att organisationerna går från låg till stark 

tillväxt, vilket utgör de två första faserna i detta mönster. Det finns idag många av dessa 

aktörer på marknaden, både bra och mindre bra. Det framgår av Kilsved & Hartelius (1993 i 

Sallnäs, 2005) tolkning av den organisationsekologiska teorin att de privata aktörerna uppstår 

utan några större hinder men att de också försvinner relativt fort. Vidare menar Kilsved & 

Hartelius (a.a) att myndigheter ställt för låga krav på dessa verksamheter då de etablerades, 

detta har resulterat i att kontrollen över dem inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

Vidare menar Hedström (1999 i Ahrne & Hedström, 1999) att dessa aktörer kommer 

konkurrera ut varandra, vilket också blir en effekt av att socialtjänsten försöker använda 

privata aktörer i så liten utsträckning som möjligt. Detta kan vara ett förstadie till den tredje 

och sista fas som Hedström (a.a) kallar jämvikt, vilket skulle kunna innebära att marknaden 

för de privata aktörerna står inför en stabilisering.  

 

Sallnäs (2000) menar att de privata aktörerna inte skulle finnas i den utsträckning som de ändå 

gör, om det inte vore så att samhället hade accepterat deras existens och menar vidare att 

organisationer inte överlever om detta inte sker. Vi har sett av resultatet att det finns tillfällen 

då de privata aktörerna måste kontaktas av kommunen, det kan röra sig om barn som inte 

passar i de kommunala hemmen då problematiken är för komplex eller att kommunen faktiskt 

inte har några egna hem att tillgå då placeringar kan vara akuta. Kommunerna har skapat ett 

behov av privata aktörer, detta framgår av samtliga källor i vår studie. Länsstyrelsen (2008) 

anger att en lösning på detta är att nämnden anställer egna externa konsulter vilkas 

arbetsuppgifter är liknande de tjänster som de privata aktörerna erbjuder. Att använda sig av 

en konsult är fullt lagligt och regleras i SoL 2 kapitel 5§.  Genom att använda Scott´s (1995 i 

Blom, m.fl, 2006) förklaring av begreppet institution inom den nyinstitutionella teorin tänkte 

vi kort redogöra för hur myndigheter som socialtjänsten styrs. Scott (a.a.) menar att 

socialtjänsten styrs av en normativ och regulativ struktur. Det innebär att i den normativa 

strukturen finns det förväntningar på socialtjänsten vilka innebär att de ska agera enligt de 

regler, skyldigheter och normer som finns inom organisationen. Om socialtjänsten inte agerar 

på detta sätt kan dess legitimitet försvagas. Den regulativa strukturen innebär att 

socialsekreterarens egen handlingsfrihet är begränsad, och styrd av lagar som i detta fall 

innebär SoL. De delar av socialtjänsten som arbetar med familjehem och de privata aktörerna 

i branschen har liknande arbetsuppgifter. De är givetvis inte identiska organisationer, då 

socialtjänsten är en politiskt styrd myndighet och den privata aktören är fristående, men 

verksamheterna rör sig inom samma område. Scott (1991 i Johansson, 2005) menar att om 

dessa två verksamheter känner en gemenskap till varandra, kan det främja deras 

samarbetsförmåga. Mycket tyder på att det är detta som tidigare har skett i samhället, men i 

alltför stor utsträckning då arbetsfördelningen blivit skev. Det har anförts av 

Socialdepartementet (2007c) att det måste finnas tydligare gränser för vad som får överlåtas 

på privata aktörer. Vidare menar Scott (1991 i Johansson, 2005) att denna gemenskap också 

kan slå över i en konkurrenssituation och det är lite där vi befinner oss idag. Kommunerna 

uppger att det finns problem i rekryteringen av familjehem, vilket är ett problem som de 

privata aktörerna inte anser sig ha. Respondenten från socialtjänsten för denna studie menar 

att det inom verksamheten har diskuterats kring om de ställer högre krav på sina familjehem 

än vad de privata aktörerna gör. Vidare säger samma respondent att de på socialtjänsten kan 

utföra ett minst lika bra arbete som de privata aktörerna Vi tolkar respondentens uttalande 
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som att socialtjänsten tycks ha ett behov att hävda sig inför de privata aktörerna och vi anser 

att socialtjänsten nog känner av konkurrensen. Socialdepartementet (2007b) menar att det 

finns nackdelar med att anlita privata aktörer. En nackdel är den ekonomiska då det är ett 

kostsamt alternativ för kommunen. En annan är att detta i förlängningen innebär att 

kommunerna själva inte anförskaffar sig de kunskaper som faktiskt behövs för att kunna 

utföra sitt arbete med familjehemsutredningar (a.a). 

 

Har socialtjänsten stöd i lagen för att överlåta uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning, gällande familjehemsutredningar till privata aktörer? 

Resultat 

Socialnämnden ska enligt respondenten på Länsstyrelsen inte godkänna en 

familjehemsutredning i det avseendet att den endast är genomförd av en privat aktör, då 

myndighetsutövningen endast är delegerat från nämnden. Då en utredning utförs av privata 

aktörer kompletterats denna av socialnämnden. Länsstyrelsen anser vidare att det är ett bra 

arbetssätt då det inte finns anledning att uppfinna hjulet flera gånger. Det finns stora brister i 

delar av myndighetsutövningen, då endast hälften av de placeringar i senaste tillsynen (2009) 

som granskats var ordentligt matchade. Orsakerna till detta trots att det framgår i lagen kan 

vara att det glöms bort, missas och att en del inte känner till att det skall göras. Det är viktiga 

delar i myndighetsutövningen, som under en lång period inte tillgodosetts och därför blivit 

eftersatta. För att förbättra dessa delar menar Länsstyrelsen att det bör tydliggöras för 

socialsekreterare som arbetar med dessa ärenden om anledningen till varför samråd och 

matchning är viktigt, då det faktiskt handlar om att skydda barnen från att hamna i utsatta 

situationer. Länsstyrelsen påpekar att reglerna för myndighetsutövningen finns i SoL 6 kap 6§ 

där också kraven på socialnämnden framhålls. ”Av SoL framgår det inte att kommunerna bör, det står 

ska… vilket är tvingande till 100 % - men det uppfylls inte”. Samtliga respondenter i vår 

enkätundersökning svarar att de har vetskap om att det är socialnämnden i barnets 

ursprungskommun som har ansvaret för barnen, oavsett om barnet är placerat i ett kommunalt 

eller konsulentstött familjehem. Samtliga tar del av de privata aktörernas utredningar av 

familjehemmen, några menar att de använder sig av dessa för bakgrundsinformation så de inte 

ska behöva ställa frågor de redan vet. Två av kommunerna uppger att de inte utför egna 

utredningar, då de använder sig av de utredningar som de privata aktörerna gjort. Dock har en 

av respondenterna reflekterat över detta och skriver; ”vi har inte gjort egna utredningar, men efter en 

del dåliga erfarenheter så finns nog anledning att se över hur vi ska hantera det fortsättningsvis” En annan 

uppger att de numera efter Socialstyrelsens förtydligande, utreder familjehemmen själva. En 

av respondenterna har hänvisat till lagen; 

 ”Socialtjänsten är enligt lag skyldig att själv utreda alla familjehem, även de privata där vi inte tecknar 

enskilda avtal med familjehemmet. Är en utredning undermålig, så görs naturligtvis en mera omfattande 

utredning. Jag skriver alltid en fullständig utredning även om det mera handlar om en komplettering till 

befintlig fakta.”  
 

Ansvaret för familjehemsutredningar ska enligt respondenten från en privat aktör, ligga på 

socialnämndens ansvar. Nämnden bör vidare ha möjlighet att granska de eventuella 

utredningar som finns av familjer sedan tidigare för att utifrån detta avgöra om utredningarna 

fortfarande håller måttet för ett beslut. Respondenten har kännedom om att SoL 6 kap. 6 § har 

förtydligats och det anses bra att detta har skett. I vissa fall bedömer socialtjänsten att familjen 

som föreslås av den privata aktören inte möter det specifika barnets behov och avböjer. I 

andra fall blir familjen godkänd av socialtjänsten och de gör då ibland en egen utredning. I allt 

för många fall utreder socialtjänsten enligt respondenten inte på egen hand familjehemmen 

och menar att det kan ligga i människans natur att trots goda ambitioner, undvika att göra 
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saker som man egentligen måste. Respondenten anser att socialtjänsten bör kunna använda sig 

av den utredning den privata aktören står för, men att de sedan i sin tur bör dubbelkolla med 

familjehemmet så att utredningen är korrekt. Respondenten från den privata aktören anser att 

det inte är vem som utför utredningen av familjehemmet som är väsentligt, utan att nivån på 

utredningen håller hög kvalitet och påtalar att.”Socialnämnden skall bära ansvaret för att 

familjehemsutredningar som ligger till grund vid placering uppfyller fastställda krav men utredningar bör få 

utföras av annan än socialnämnden”. Den socialsekreterare vi intervjuat informerar om att 

kommunen har barn placerade i konsulentstödda familjehem, men utreder alltid 

familjehemmet själva.”Det är det vi ska göra, vi måste göra det, det står i lagen och det är nämndens 

skyldighet. De privata aktörerna har oftast redan utrett det familjehem som kan bli aktuellt och 

denna utredning kan då användas som bakgrundsinformation.”Privata aktörer ska inte utreda 

familjehem, men de kan vara användbara till annat såsom råd och stöd” Dessa arbetsuppgifter begränsas 

inte av myndighetsutövningen. Myndighetsutövning innebär i denna kontext; de beslut som 

berör ett enskilt barn som skall placeras i familjehem. 

 

Analys 

Begreppet myndighetsutövning återfinns i RF 11 kap 6§ vari det framgår att i de fall en 

uppgift som innefattar myndighetsutövning måste ha stöd av lag, innan den överlämnas till 

annan aktör.  JO anför i Socialdepartementet (2007a) att hela utredningsprocessen är att 

betrakta som myndighetsutövning och att allt som rör utredningen skall utföras av 

socialnämnden. Det framgår av våra respondenter att det finns kännedom om detta och en del 

uppger att de ibland ändå använder sig av de privata aktörernas utredningar, om inte annat så 

som bakgrund för vidare utredning. Socialsekreteraren vi intervjuat och en anställd vid en 

privat aktör menar också att de privata aktörer som finns på marknaden är av varierande 

kvalitet. Vår respondent från Länsstyrelsen anser att detta förfarande är acceptabelt och menar 

att den basinformation som finns i de privata aktörernas utredning inte är nödvändigt att 

utreda igen. Enligt JO (2001/02 s.252 i Nordström & Thunved, 2008) är även detta förfarande 

ändå att betrakta som lagbrott. Socialtjänstens arbete kan med bakgrund av detta tolkas utifrån 

den kognitiva strukturen i nyinstitutionella teorin, vilken Scott (1995 i Blom, m.fl., 2006) 

menar innebär att människor arbetar utifrån invanda mönster som är svåra att bryta. Utifrån 

den nyinstitutionella teorin menar Røvik (2000) att de kommuner som anser sig vara utan 

resurser för att på egen hand utreda familjhem, inte heller tror sig ha varken tid eller pengar 

för att anförskaffa sig de kunskaper som behövs. Detta skulle enligt Røvik (a.a.) kunna vara 

en konsekvens av att kommunerna besitter en stor osäkerhet i hur förfarandet skall ske. 

Genom att analysera vårt resultat utifrån Røvik´s (a.a.) tankar skulle vi kunna förklara en av 

våra respondenters yttrande om att de är en liten kommun med små resurser. Utifrån vårt 

resultat och den organisationsekologiska teorin, tolkar vi det som att socialtjänsten gör som de 

alltid har gjort, det vill säga anlita privata aktörer för ändamålet. Ovanstående agerande kan 

ha en ytterligare förklaring i den nyinstitutionella teorin där Scott (a.a.) anför att då nya 

riktlinjer uppstår eller förändras kan det föranleda ett onödigt svängrum för socialtjänsten om 

riktlinjerna inte är tydligt utformade. 

 

Vi har i studien presenterat flera källor (Hollander, 2005;JO 2001/02 s.252 i Norström & 

Thunved, 2008; Socialdepartementet, 2007b) som alla har påpekat det faktum att begreppet 

myndighetsutövning är luddigt och att det kan få olika betydelser beroende på vem som 

granskar begreppet. Thunved (1993) menar att kommunerna tidigare haft möjlighet att i större 

utsträckning använda sig av de privata aktörerna för att bistå kommunen med arbetet. Sahlin-

Andersson (1994 i Johansson, 2005) anser att detta agerande skulle kunna förklaras utifrån 

den organisationsekologiska teorin. Detta skulle innebära att socialtjänsten anses vara ovilliga 
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att anpassa sig till nya riktlinjer för hur arbetet skall fördelas och utföras. I samband med att 

begreppet myndighetsutövning visat sig ha flera olika tolkningar skulle detta kunna ha 

bidragit till att kommunerna inte heller insett att myndighetsutövningen inte var en sådan 

uppgift som kunde delegeras till de privata aktörerna. Hur kommer det sig då att de privata 

aktörerna har kunnat etablera sig i samhället? Om vi ska förklara detta utifrån Hedström´s 

(1999 i Ahrne & Hedström, 1999) förklaring av vad den organisationsekologiska teorin 

innebär så hävdar vi att alla organisationer är socialt präglade av varandra och av samhället. I 

den tid då de privata aktörerna började ta plats i samhället, fanns det enligt Hollander (2005) 

ett behov av dessa organisationer. Detta skulle enligt Hedström (1999 i Ahrne & Hedström, 

1999) kunna vara en faktor till de privata aktörernas etablering. En hypotes skulle, enligt 

respondenten från socialtjänsten kunna vara att de privata aktörerna dök upp med ett färdigt 

koncept och en redan färdig lösning för socialtjänsten. Det enda socialtjänsten behövde göra 

var att betala för tjänsten, vilket många kommuner enligt Länsstyrelsen (2005); Länsstyrelsen 

(2008); Socialdepartementet och Barnskyddsutredningen (2009) också har gjort. Resultatet i 

vår studie visar att socialtjänsten lägger ut mer än vad som är lagligt på entreprenad. Att 

använda sig av privata aktörer är inget lagbrott, men att överlåta förvaltningsuppgifter som 

innefattas av myndighetsutövningen är med hänvisning till SoL 6 kap. 6 § 2 st. en brottslig 

handling. Respondenten från den privata aktören menar att det inte är vem som ska utföra 

utredningar som bör vara det viktiga, fokus borde istället ligga på att utredningen håller en bra 

kvalitet. Forskning från USA genom Collins-Camargo, Ensign & Flaherty (2008) visar att det 

är möjligt att arbeta tillsammans med privata aktörer på ett sätt som främjar alla inblandade. 

Av studien (a.a.) framgår det att myndigheter överlåter uppgifter som i Sverige skulle klassas 

som myndighetsutövning, till de privata aktörerna. Fokus ligger på att leverera bra vård – vem 

som levererar vården är inte intressant för dem.  Det framgår av Socialdepartementet (2007c) 

att de privata aktörerna främst gynnar de mindre kommunerna som inte har egna kommunala 

familjehem att tillgå, men också för att dessa aktörer kan erbjuda handledning i form av råd 

och stöd till familjehem. Denna arbetsuppgift innefattas inte av begreppet 

myndighetsutövning och får således enligt socialtjänsten överlåtas på annan aktör, menar vår 

respondent från socialtjänsten. Detta styrks också av vår respondent på socialtjänsten som 

menar att de privata aktörerna kan vara användbara till annat än familjehemsutredningar. 

Kan ett sådant arbete medföra konsekvenser för barnen och dess rättssäkerhet? 

Resultat 

Socialnämnden har enligt Länsstyrelsen en skyldighet att utreda familjen och dess lämplighet 

i stort samt specifikt för det aktuella barnet. Det är ett stort och tungt ansvar som ligger på 

nämnden, men måste så också vara, då samhället vid en placering av ett barn ansvarar för 

barnets trygghet och uppväxtförhållanden. Innan ett barn placeras i ett familjehem ska 

nämnden samråda med kommunen där barnet skall placeras. Detta ska göras för att garantera 

att barn inte placeras i hem som är olämpliga för en placering. Förvaltningsuppgifter anses 

inte ska utföras av annan än socialnämnden då det måste finnas möjlighet till insyn och 

kontroll, vilket går förlorat om privata aktörer utför förvaltningsuppgifter. Länsstyrelsen 

menar att det är ett samhällsansvar som åsyftar att skydda barn och detta bör aldrig kunna 

läggas på entreprenad.  ”Det måste finnas en statlig och kommunal styrning för hur skulle det annars bli? 

Skräckscenariot blir då att barn kan växa upp i vilka förhållanden som helst”.  Majoriteten av de 

kommuner som svarat på enkäterna anger att en kontakt med de familjehem som 

tillhandahålls av privata aktörer sker i form av hembesök vid placering samt två gånger per år 

i samband med övervägande om fortsatt placering. I övrigt anser åtta av respondenterna att det 

är den privata aktören som står för större delen av kontakten med familjehemmet och det 

http://www.opengov.se/govtrack/dep/social/
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placerade barnet. Tre av kommunerna uppger att det inte förekommer något avtal mellan 

kommunen och det konsulentstödda familjehemmet. Respondenten från den privata aktören 

anser att det finns både seriösa och mindre seriösa privata aktörer och att socialnämnden 

riskerar att bli förda bakom ljuset. En socialsekreterare vi intervjuat anger att skälet till att det 

är viktigt att socialtjänsten utreder ett familjehem är det måste finnas kunskaper och 

information om den familj som barnet ska bo hos. Socialnämnden har ett stort ansvar för de 

barn som placeras utanför hemmet och då är det viktigt att det blir rätt. Vad socialtjänsten 

enligt respondenten alltid gör på egen hand innan ett barn placeras är att titta på 

föräldraförmågorna. För att möjliggöra att barnet får en lämplig och bra placering inhämtas 

information om barn och familjehem. Där utreds och tydliggörs det specifika barnets behov 

och det aktuella familjehemmets styrkor för att kunna tillgodose just dessa behov. Utreds inte 

familjehemmet är det inte möjligt att se att just det här familjehemmet passar det enskilda 

barnet. Man kan trots detta aldrig vara helt säker på att placeringen blir bra även om 

familjehemmet är noga utrett och familjens styrkor är klara, men då har man gjort vad man 

kan för att undvika en misslyckad placering. Konsekvenserna av ett dåligt utrett familjehem 

kan leda till att barnen inte får sina behov tillgodosedda och att de inte mår bra i sin placering 

och det kan gå riktigt illa. Vidare menar respondenten från socialtjänsten att det betyder att en 

socialsekreterare måste ha god kännedom om lagstiftningen och de rättigheter och 

skyldigheter som finns för barnet, familjen och socialsekreterarens arbete. De familjer som 

genomgår en utredningsprocess befinner sig mitt i en myndighetsprocess där de när som helst 

kan avstå från fortsatt deltagande. De ska få ta del av sin utredning och återkomma med 

synpunkter om felaktigheter i denna. Respondenten menar att det inte går att förutsätta att alla 

har kännedom om sina rättigheter och då får det anses vara socialsekreterarens roll att upplysa 

om dessa. Det har med rättssäkerheten att göra. Rättssäkerheten för ett barn både i 

konsulentstödda och kommunala familjehem innebär att det skall finnas en etablerad och god 

kontakt med berörd socialsekreterare samt att vården ska övervägas var sjätte månad. Detta 

arbete kan aldrig överlåtas på en privat aktör och med anledning av detta borde inte barnens 

rättssäkerhet påverkas. 

 

Analys 

Rättssäkerheten rörande familjehemsplacerade barn är av stor vikt. Flera av våra respondenter 

uppger att de privata aktörer som finns idag håller en varierande kvalitet och menar att det är 

som att spela på lotteri med barnens framtid i de fall familjen inte utreds av socialnämnd. 

Respondenten från Länsstyrelsen anför att det är av stor vikt att det finns en statlig styrning 

och kontroll över familjhemsvården. Utan en sådan styrning uttrycker respondenten att barn 

kan växa upp i vilka förhållanden som helst och det kan sluta i ett skräckscenario. Av 

Socialstyrelsen (2006) framgår det att barn har växt upp i familjehem där barnen fått utstå 

både psykisk och fysisk misshandel, vilket innebär att respondentens uttalande inte är utan 

grund. Länsstyrelsen (2005) ifrågasätter om familjehemsvården och rättssäkerheten för barnen 

är något som prioriteras av socialtjänsten. Av Socialdepartementet och 

Barnskyddsutredningen (2009) framgår det att flera av de nordiska länderna har lagt stor vikt 

på barnens rättssäkerhet och därmed förtydligat de lagtexter som berör området. En intervjuad 

socialsekreterare menar att en utredning av ett familjehem är grundläggande för att det 

enskilda barnet skall få sina specifika behov tillgodosedda. Samtliga respondenter i studien 

framhåller att socialnämnden bär ett stort ansvar då det gäller hanteringen av 

familjehemsutredningar, och att detta ansvar måste vidhållas då det handlar om rättssäkerhet 

för barnen som placeras. De socialsekreterare som svarat på enkäterna menar att kunskaperna 

om vem som skall utreda ett familjehem är tydliggjort, men ändå ser vi att det brister i många 
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kommuner. Vår respondent från Länsstyrelsen menar att små kommuner kan ha svårt att på 

egen hand rekrytera familjehem och att de därför använder sig av privata aktörer. Hollander 

(2005) pekar på att socialtjänstens agerande i arbetet med de privata aktörerna innebär en stor 

risk för att den offentliga verksamhetens övergripande ansvar och makt minskar. Detta skulle 

enligt Länsstyrelsen (2009) innebära att rättssäkerheten skulle minska då det inte skulle vara 

möjligt för den enskilda att granska och kontrollera handläggningen av sitt ärende.  Det 

innebär att kontrollen och insynen i utredningsprocessen fallerar. Det är just dessa 

kontrollvägar som stärker ett barns rättigheter menar Länsstyrelsen.  

 

Vid fråga om vad rättssäkerhet är menar vår respondent från socialtjänsten att det är av stor 

vikt att klienter har insyn i ärendet och känner sig trygga i att de själva fattar beslut om de 

insatser som ges. Utan en insyn i utredningen går det inte enligt respondenten från 

socialtjänsten att säkerställa att barnens placering håller god kvalitet och att 

familjehemsplaceringen är gynnsam för barnets utveckling. Barnens behov blir kanske 

förbisedda och det finns en risk i att barnen inte mår bra i sin placering och det kan gå riktigt 

illa, menar vår respondent från socialtjänsten. Eftersom det finns både seriösa och mindre 

seriösa privata aktörer kan socialnämnden riskera att bli förda bakom ljuset av dessa 

verksamheter, menar en person som är anställd av en privat aktör. Det framgår av enkäterna 

samt av en socialsekreterare vi intervjuat att arbetet med de privata aktörerna minskar. Det 

skulle kunna vara en effekt av den kritik Länsstyrelsen gett en del kommuner. Respondenten 

från Länsstyrelsen menar att en del kommuner valt att istället för att köpa ett helt koncept av 

en privat aktör, anlitat externa konsulenter som knutits till socialnämnden på ett sådant sätt 

som har lagstöd i SoL 2 kap. 5 §. Utöver detta har en del kommuner valt att själva inom 

kommunen bedriva familjehemsvård, vilket enligt Länsstyrelsen (2008) har lett till förbättrade 

familjehemsutredningar och som i sin tur leder till att rättssäkerheten stärks. Respondenten 

från Länsstyrelsen uppger att rättssäkerheten är ett samhällsansvar som åsyftar att skydda barn 

och detta bör aldrig kunna läggas på entreprenad.  

6 Slutdiskussion 

Under slutdiskussionen resonerar vi kring syftet med vår studie och vad vi hade kunnat göra 

annorlunda. Vidare diskuterar vi kring de reflexioner och funderingar som uppkommit under 

skrivandet av studien.  

Syftet med vår uppsats var att undersöka om socialtjänsten samarbetar med privata aktörer, 

gällande familjehemsutredningar och vid vilka omständigheter detta eventuellt sker. Vidare 

ville vi diskutera eventuella konsekvenser ett sådant arbetssätt kan medföra och även 

begreppet rättssäkerhet. Vi anser att vi, med hjälp av de respondenter vi haft, samt den 

tidigare forskningen, till viss del kunnat svara på våra frågesällningar. Resultatet visar att efter 

lagförtydligandet i SoL 6 kap. 6§ 2:a stycket, har många kommuner sett över sitt arbetssätt 

gällande familjehemsutredningar. I del kommuner återstår dock mycket arbete. Angående de 

eventuella konsekvenser det skulle innebära för barnet om socialtjänsten överlåter sådant som 

innefattar myndighetsutövning på privata aktörer kan vi utifrån resultatet konstatera att det 

kan ha stora konsekvenser. Den största konsekvensen är att rättssäkerheten är i fara då ingen 

kontroll finns gällande det familjehem barnet hamnar i. En av våra respondenter menar att det 

måste finnas en styrning från staten och menar att barnet annars riskerar att växa upp under 

vilka förhållanden som helst. I Sverige anses oftast boende i familjehem som det bästa för 

barn och unga som placeras, då det mest liknar deras hemmiljö. I vår studie har vi 

uppmärksammat att kommunerna tycks ha svårigheter att rekrytera familjehem. Behovet av 
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familjehem verkar inte bli mindre i takt med att fler socialsekreterare placerar barn i 

familjhem istället för institutioner. Vi har kommit fram till att en del kommuner känner sig 

tvingade att, i brist på hem, vända sig till privata aktörer för att hitta ett familjehem. Dessa 

aktörer värvar familjer, utreder dem och knyter dem till sig, erbjuder dem stöd och 

handledning. Det är inte i sig ett lagbrott och borde inte innefatta några problem. Det som 

istället visat sig vara problematiskt är de tillfällen där kommunerna överlåter sådant som 

innefattar myndighetsutövning till de privata aktörerna.  

Vi har presenterat granskningar från Länsstyrelsen som kritiserat kommunernas arbetssätt 

gällande utredningar av familjehem. Efter dessa granskningar har många kommuner skärpt 

sitt arbetssätt och blivit mycket bättre på att själv utföra dessa utredningar En av våra 

respondenter menar att socialtjänsten i kommunen numera utför samma arbete som de privata 

aktörerna gör och de gör det minst lika bra. Samtliga av våra respondenter har informerat oss 

om att de förstår innebörden av lagen. Men trots det, visar vårt resultat att en del 

socialsekreterare ändå fortsätter att överlåta utredningarna till privata aktörer. Då vår studie är 

begränsad kan vi inte uttala oss om hur detta arbete ser ut i hela Sverige, men utifrån vårt 

resultat har vi reflekterat över hur långt denna privatisering ska gå och på vems bekostnad? Är 

socialtjänsten som organisation så svag att privata aktörer får styra utvecklingen av 

familjehemsvården eller är det ren okunskap? Dessa frågor har dykt upp under arbetet av 

studien och vi upplever det som om kommunerna verkar ha svårt att ta ställning till detta. Å 

andra sidan skulle det kunna vara socialsekreterarna själva som ofta har ett stort inflytande 

över dessa frågor. Det kan vara så som vi skriver i vår analys att en del är så inrotade i sina 

gamla vanor att de har svårt att göra annat. Vi befarar att det finns risker med att de privata 

aktörerna utnyttjar samhällets svagheter, då socialtjänsten är politiskt styrd tar det många 

gånger lång tid innan ändringar kommer till ”skott”. Medan de privata aktörerna inte behöver 

gå igenom den byråkrati som kommunen måste. Hannan & Freeman (1989 i Sallnäs, 2005) 

menar att organisationerna utnyttjar de förändringar som sker i samhället och då en smart 

företagare ser behoven som finns i samhället kan han snabbt anpassa dem till sin verksamhet 

och snart har de blivit ett behov för socialtjänsten, som tacksamt tar emot hjälpen och som de 

sedan tror att de inte klarar sig utan. Detta skulle kunna vara ett skäl till att de privata 

aktörerna fortfarande finns. Samtidigt har två av våra respondenter yttrat att dessa aktörer 

håller olika standard vilket skulle kunna leda till att de kommer att konkurrera ut varandra och 

till slut finns det bara de som faktiskt kan leverera bra tjänster. De privata aktörerna kan 

komplettera de tjänster som kommunen erbjuder, men vi anser att det är viktigt att 

socialsekreteraren har kunskap om de lagar som finns, för att upprätthålla rättssäkerheten. I 

USA har man visat att det är möjligt att staten och de privata aktörerna arbetar sida vid sida, 

något som representanten från den privata aktören tar upp. Vi ska dock vara medvetna om att 

Sveriges samhälle och våra lagar inte ser ut som de gör i USA. Vi är benägna att hålla med 

om att utredningar från de privata aktörerna säkerligen kan hålla minst lika god kvalitet som 

en utredning vilken utförs av socialnämnden. Men med hänvisning till rättssäkerheten och vad 

den innebär för barnen anser vi att det vore riskabelt att arbeta på detta sätt i Sverige.  

 

Den respondent vi intervjuat från Länsstyrelsen uppgav att vi har ett samhälleligt ansvar för 

att skydda barn och att det måste finnas en statlig styrning. Respondenten kastar ur sig en 

retorisk fråga om hur det annars skulle bli, ”Skräckscenariot blir då att barn kan växa upp i vilka 

förhållanden som helst”. Denna tanke har följt oss genom hela uppsatsskrivandet. Under 

skrivandet av studien har vi mer och mer fått känslan av att socialtjänstens arbete med privata 

aktörer är ett moment 22. Eftersom socialtjänsten inte har resurser nog att själva utföra det 

många gånger tidsödande arbete som en familjehemsutredning innebär, lägger de ner stora 

pengar på att lägga ut arbetet på entreprenad. Dessa pengar, skulle annars kunna gå till att 
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anställa någon inom organisationen som då kan utföra det arbete de privata aktörerna gör. 

Men eftersom dessa resurser inte finns och familjehemmen måste fram, tar socialtjänsten 

hjälp av en privat aktör. Istället för att satsa på sina egna familjehem och utveckla sin 

familjehemsvård genom stöd och handledning får kommunerna än mindre resurser och 

konkurrenskraft i sitt sökande efter fler familjehem. Länsstyrelsens arbete med att kontrollera 

om socialtjänsten följer lagen, tror vi kostar mycket pengar. Då det inte finns någon möjlighet 

att kontrollera dessa privata aktörer och deras kunskap gällande utredningar finns risken att 

barnet hamnar i ett hem som inte alls är bra. Detta kan i sin tur ha förödande konsekvenser för 

barnet som inte har något skydd alls. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då denna problematik uppmärksammats och socialtjänster runt om i landet har börjat inse 

vilka begränsningar det finns i arbetet med de privata aktörerna, är vårt förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka om arbetssättet har förändrats ytterligare när ämnet inte är lika 

”hett”. Har socialsekreterarna då återgått till sina gamla rutiner och åter lägger ut 

familjehemsutredningar på entreprenad eller kommer arbetet med att stärka rättssäkerheten 

fortgå?   
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Bilaga. 1 
 

FAMILJEHEMSUTREDNING  
 
UPPSATSARBETE VID ÖREBRO UNIVERSITET 
 
Vi är två studenter som läser till socionomer vid Örebro universitet. 
 
Vi har för avsikt att i samband med vår C-uppsats genomföra en studie om 
familjehemsutredningar samt familjehemsrekrytering som utförs av socialnämnden.   
 
Vår avsikt är också att till viss del följa upp länsstyrelsens granskningar rörande detta ämne.  
 
Syftet med utredningen är att undersöka i vilken utsträckning kommuner använder sig av 
konsulentstödda familjevårdsenheter. 
Vi vill också utforska vilka styrkor/svagheter dessa arbetssätt har. 
 
För att vi ska ha möjlighet att genomföra vår studie på bästa sätt behöver vi ditt deltagande, då du 
är anställd av kommunen och har kunskap som vi saknar  i ämnet. Urvalet av deltagare är de 
kommuner som har placerat barn hos någon konsulentstödd familjevårdsorganisation i Sverige. 
Vår förhoppning är att du eller någon annan i din verksamhet har intresse och möjlighet att delta 
i vår studie.  
 
Den metod som vi tänker använda för att genomföra studien, är med hjälp av enkäter, vilken du 
själv fyller i på internet. Länken till enkäten finner du ett efterföljande mail. Vi tror det kan 
komma att ta ca 45 minuter att fylla i enkäten. 
 
Vi garanterar att den data vi samlar in enbart kommer att användas till vår uppsats. Det insamlade 
materialet kommer efter insamlingen kodas om för att därefter förvaras så att endast vi samt vår 
handledare har tillgång till det. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan närhelst du vill 
avbryta ditt deltagande. När du lämnat in din enkät ser vi det som ett samtycke för deltagande. 
Efter uppsatsens avslutande kommer allt material förstöras. 
Då tiden för vår undersökning är begränsad skulle vi gärna vilja ha svar 
på enkäten senast torsdag 091126.  
 
Tack på förhand! 
Annah Filipsson, Gunilla Boberg , Handledare Britt-Louise Toresson 
Telefon: 073-6002959, annah.baunsgaardv071@student.oru.se 



 

 

Bilaga. 2 

 

Enkätfrågor 
 

1. Hur ser dina kontakter ut med konsulentstödda familjevårdsorganisationer?  

 

- Beskriv gärna varför ni använder er av dessa och vid vilka tillfällen du kontaktar dem 

2. Har du kontakt med kommunala familjehem?    

 

- Beskriv gärna om du gör hembesök eller hur kontakten ser ut. Finns handledning/utbildning 

till familjerna? Finns avtal mellan er och familjehemmet? 

 

3. Har du kontakt med familjevårdsorganisationernas familjehem? 

- Beskriv gärna om du gör hembesök eller hur kontakten ser ut. Finns handledning/utbildning 

till familjerna? Finns avtal mellan er och familjehemmet?  

 

4. Tar du del av familjevårdsorganisationernas utredningar av familjehemmet? 

 

5. Tar familjevårdsorganisationerna del av era utredningar rörande familjehemmet? 

 

6. Anser du att den konsulentstödda familjevårdsorganisationens utredning av familjehemmet 

är korrekt och omfattande eller gör ni en egen utredning av familjehemmet? 

 

7. Vid vilka omständigheter utför ni en egen utredning av det familjehem 

familjevårdsorganisationen föreslagit och redan utrett? 

 

8. Vem har huvudansvaret för det kommunala familjehemmet och de barnen som placeras 

där? 

 

9. Vem har huvudansvaret för det familjehem som rekryteras av 

familjevårdsorganisationerna och de barnen som placeras där? 



 

 

Bilaga. 3 

 

Intervjufrågor till privat aktör 

 

1. Har du kännedom om vad som anges i 6 kap. 6 § andra stycket första meningen SoL? 

 

2. Vad har du själv för åsikter kring detta? Bra/dåligt? 

 

3. Är du medveten om att enligt den nya bestämmelsen är det en socialnämnd som är skyldig 

att utreda ett tilltänkt familjehems lämplighet? 

 

4. Hur ser din kontakt ut rörande familjehemmen?  

 

5. Hur ser kontakten med socialtjänsten ut? 

 

6.Tar ni del av socialtjänstens tidigare utredningar av familjehemmet? 

 

7. Tar socialtjänsten del av era utredningar rörande familjehemmet? 

 

8. Får ni kännedom om huruvida socialtjänsten kompletterar eller gör en ny utredning av det 

familjehem ni föreslagit? 

 

9. Vem har huvudansvaret för familjehemmet och de barnen som placeras där? 

 



 

 

Bilaga. 4 

Intervjufrågor till länsstyrelsen 

1. Vad anser du innefattar begreppet myndighetsutövning inom familjehemsutredningar? 

- Är det viktigt? Isåfall varför? 

2. Visade den tillsyn ni utfört några brister i socialtjänsternas familjehemsutredningar? 

- Om ja, vilka? 

 

3. Har det blivit någon skillnad sedan lagförtydligandet 2008, då det framkom att det är 

nämnden som skall utreda familjehem? 

 

4. Gör socialtjänsten en egen utredning av det familjehem paraplyorganisationen föreslår 

innan de placerar ett barn i organisationens föreslagna familjehem? 

 

5. Visade tillsynen att socialtjänsten använder sig av paraplyorganisationer? 

- I vilken utsträckning? 

- Har användandet av paraplyorganisationer ökat eller minskat? 

 

6. Vad finns det för positiva/ negativa aspekter med paraplyorganisationernas tillväxt? 

 

7. Anser du att utredningar skulle kunna få utföras av annan än socialnämnden men 

att socialnämnden fortfarande skulle bära ansvaret för att familjehemsutredningar som ligger 

till grund vid placering uppfyller fastställda krav?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga. 5 

Intervjufrågor till socialtjänsten 

1.Varför är det viktigt att socialtjänsten utreder familjehem?  

 

2.Om socialtjänsten överlåter åt en privat aktör (familjevårdskonsulent som inte är anställd av 

nämnden) att utreda ett familjehem, kan det innebära några konsekvenser för barnet?  

 

3. Kan rättssäkerheten för barnet påverkas?  

 

4.Vad finns det för positiva och negativa aspekter med att privata aktörer utreder familjehem?  

 

5.Varför tror du att många socialtjänster överlåter åt privata aktörer att utreda familjehem? 

 

6. Hur tolkar du begreppet myndighetsutövning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


