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Abstract 

The aim of this study has been to study social workers’ view on their work and practice of family 

home care. The study has also sought to give perspective on possible consequences for the 

professional social work. In the study, consultants working in family home care which has been 

authorised for giving care and treatment is being compared with consultants working in family 

organizations which not have been authorised. 

To meet this purpose a qualitative method has been used and data has been collected through 

nine interviews in four family organizations. The result shows that consultants have different 

views on their work depending on if they work in an organization with an authorisation (T) or 

without (IT). A difference which emerges is the consultants view of their mission where the T-

consultants both sees the family home and the client as their mission while IT-consultants only 

sees the family home as their mission. The result shows that T-consultants prefer evidence-based 

methods based on a specific KBT-concept while IT-consultants do not base their work on any 

specific method, instead they adapt methods after client needs. The consultants have a more 

common view on the importance of being professional and they believe that a licence may be a 

way to demonstrate that the organization is professional and have serious intentions. Furthermore 

the result indicates that the organizations which don’t treat their clients seem to fall outside the 

provisions of authorisation for family home care. The result also shows that the public social 

service gives a big part of their responsibility to the consultants who feel that they many times 

can do a better job than the public social services can. If this development continues one 

consequence can be that the private sector gets a growing influence and that, in turn, may lead to 

a privatization of family home care. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka familjevårdskonsulenters syn på sin 

yrkesutövning i familjehemsverksamheter. Studien har även syftat till att ge perspektiv på 

eventuella konsekvenser för utövandet av professionellt socialt arbete. I studien har personal som 

arbetar inom familjehemsverksamheter som har tillstånd för att bedriva vård och behandling 

jämförts med personal som arbetar inom verksamheter som inte har ett sådant tillstånd. 

I studien har en kvalitativ metod används och nio intervjuer har genomförts med konsulenter i 

fyra verksamheter. Av resultatet framgår att synen på yrkesutövningen skiljer sig åt mellan de 

konsulenter som arbetar under tillstånd (T) och de som inte gör det (IT). En skillnad som 

framträder är i konsulenternas syn på sitt uppdrag där T-konsulenterna ser både familjehemmet 

och klienten som sitt uppdrag medan IT-konsulenterna endast ser det förstnämnda som sitt 

uppdrag. Resultatet visar även på att T-konsulenterna föredrar evidensbaserade metoder utifrån 

ett specifikt KBT-koncept medan IT-konsulenterna inte utgår från någon specifik metod utan 

anpassar metod efter klientens behov. Konsulenterna har en mer gemensam syn på vikten av att 

vara professionell och menar att ett tillstånd kan vara ett sätt att visa på att verksamheten är 

professionell och har seriösa intentioner. Ett problem som framgår av resultatet är dock att 

verksamheter som inte säger sig bedriva någon vård faller utanför de bestämmelser som finns 

kring tillstånd för familjehemsvård idag. Av resultatet framkommer att socialtjänsten lägger över 

ett stort ansvar på verksamheterna och att konsulenterna upplever att de många gånger kan utföra 

ett bättre arbete än vad socialtjänsten kan. En konsekvens av detta kan tänkas vara att den privata 

sektorn får ett allt större inflytande och att det i sin tur kan leda till en privatisering av 

familjehemsvården. 

Nyckelord: tillstånd, tillsyn, familjehemsvård, konsulentstödda verksamheter, professionalitet 
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Inledning 

Vård i familjehem kan avse både barn och vuxna, det senare kan till exempel vara aktuellt vid 

vård av narkotikamissbrukare (Norström & Thunved, 2010). Det kan även vara så att intagna i 

anstalt, om så är lämpligt, kan avtjäna sista tiden av sitt straff i familjehem för att slussas ut och 

återanpassas i samhället. En granskning gjord av Sveriges Television har fått uppmärksamhet i 

olika medier under hösten 2010 då det visat sig att utslussningen inte fungerat för kriminalvården 

i Skåne och Blekinge. Detta då en familjehemsorganisation kallad Styrmansgården inte fullföljde 

sitt uppdrag. Pengar som skulle ha gått till hem, vård och psykologhjälp till de intagna stannade 

antingen inom familjehemsorganisationen eller användes istället till utgifter som inte är 

godkända enligt kriminalvårdens policy. En intagen berättar till SVT att han fick 10 000 kronor i 

månaden, medan andra fick mer. En annan berättar att han unnade sig en charterresa till Egypten, 

med vetskapen om att pengarna kontinuerligt sattes in på kontot. Det var inte förrän under hösten 

2009 som kriminalvårdsstyrelsen upptäckte att allt inte stod rätt till i samarbetet med den aktuella 

familjehemsorganisationen, varpå kontraktet bröts. Kriminalvården har efter att detta 

uppmärksammats ändrat rutinerna och gör nu mer noggranna kontroller av familjehemmen 

(SVT, 2010).  

Familjehem har traditionellt betraktats som ”ett vanligt hem” där familjehemsplaceringen i sig 

har ansetts vara den enda insats som individen behöver (SOU 2009:68). Idag står 

familjehemsvården både i Sverige och internationellt inför nya utmaningar då familjehem allt 

mer kommit att betraktas som ett behandlingsalternativ till institutionsvård. Detta har lett till att 

efterfrågan på mer kvalificerade familjehem har ökat för individer med ett stort vårdbehov (SOU 

2009:68; Fernandez & Barth, 2010). Även utbudet av privata familjehemsverksamheter som 

erbjuder olika typer av vård och stöd har ökat på senare tid (SOU 2009:86).  

Socialstyrelsen har från och med den 1 januari 2010 övertagit ett tillsynsansvar samt rollen som 

tillståndsgivare från länsstyrelserna (SOU 2009:68; Socialstyrelsen, 2009a). Vid en granskning 

av lagtexten visar det sig att det görs skillnad mellan hem för vård och boende (HVB) och 

familjehem när det gäller tillstånd och tillsyn, se till exempel 3 kap. 1 § och 2 § 

socialtjänstförordningen (SoF). För att bedriva hem för vård och boende krävs ett tillstånd från 

Socialstyrelsen och därmed står verksamheten också under statlig tillsyn. Som lagen ser ut idag 

krävs det dock inget tillstånd för att bedriva en familjehemsverksamhet. Detta med undantag från 

7 kap 1 § pkt 4 SoL som inte uttryckligen riktar sig till familjehem men ändå kan innefatta viss 

familjehemsverksamhet som själva bedriver öppenvård. Familjeverksamheter som endast 

rekryterar och erbjuder handledning och stöd till familjehem innefattas inte i detta tillstånd. Att 

lagen är otydlig och att det bör införas förtydliganden i lagen är något som uppmärksammats av 
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barnskyddsutredningen. Barnskyddsutredningen ger förslag till en ny lag vid namn lag om stöd 

och skydd för barn och unga (LBU) där frågan om tillstånd och tillsyn för privata 

familjeverksamheter berörs (SOU 2009:68). 

Då synen på familjehemsvården har förändrats och familjehemsverksamheter inom den privata 

sektorn tar emot klienter med svår problematik har föreliggande studie för avsikt att studera 

familjevårdskonsulenters syn på sin yrkesutövning. Detta i form av vad de betraktar som det 

primära i sitt uppdrag, det vill säga vilken insats de anser att klienten är i behov av. Forskning 

(SOU10, 2002/03) har visat att det länge funnits brister inom familjehemsvården och det saknas 

även forskning om vilka effekter familjehemsvård ger. Evidensbaserad praktik (EBP) är idag ett 

aktuellt tema i socialt arbete där EBP enligt Oscarsson (2009) handlar om att ge klienten bästa 

möjliga insatser i förhållande till de problem och behov som han eller hon har. Detta gör det även 

intressant att studera vilka arbetssätt och metoder familjevårdskonsulenter använder sig av för att 

tillgodose klientens behov och hur de förhåller sig till EBP. I och med att det blir allt vanligare 

att privatisera verksamheter så som familjehem och hem för vård och boende inom socialtjänsten 

(Hollander, 2006) är frågan hur arbetssättet inom den privata sektorn påverkar det professionella 

sociala arbetet. Vidare blir det således intressant att studera vilken innebörd familjevårds-

konsulenter lägger i begreppet professionalitet. I och med att det inte krävs något tillstånd för att 

bedriva en familjehemsverksamhet kan det resultera i, som vi sett ovan, oseriösa verksamheter. 

Då frågan om tillstånd och tillsyn är aktuell i och med en eventuell lagändring är det även 

angeläget att undersöka familjevårdskonsulenters syn på vilken betydelse detta kan tänkas ha för 

familjehemsvården. Olika syn- och arbetssätt hos familjevårdskonsulenter kan tänkas leda till 

olika konsekvenser för det professionella sociala arbetet och den vård som ges till individen, 

vilket också är något som föreliggande studie har för avsikt att studera. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka familjevårdskonsulenters syn på sin yrkesutövning i familjehems- 

verksamheter. I studien jämförs personal som arbetar inom familjehemsverksamheter som har 

tillstånd för att bedriva vård och behandling med personal som arbetar inom verksamheter som 

inte har tillstånd. Studien syftar även till att ge perspektiv åt eventuella konsekvenser för 

familjehemsvården. Studiens frågeställningar är enligt följande:  

 Hur ser konsulenterna på sitt uppdrag? 

 Hur ser konsulenternas syn på arbetssätt och metoder ut? 

 Vilken betydelse tillskriver konsulenterna begreppet professionalitet? 

 Hur ser konsulenterna på tillstånd och tillsyn i familjehemsvården? 
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Disposition 

Studien inleds med en presentation av tre centrala utgångspunkter. Professionsperspektivet 

behandlar frågan om professionaliseringen av socialt arbete, vad som är professionellt socialt 

arbete och vad som karaktäriserar professioner. Sedan följer ett avsnitt om det sociala arbetets 

avprofessionalisering. Därefter redogörs för evidensperspektivet och dess kriterier för att uppnå 

ett evidensbaserat socialt arbete. I den sista centrala utgångspunkten har vissa paragrafer ur 

socialtjänstlagen valts ut för att få det rättsliga perspektivet på vad som gäller inom 

familjehemsvården. Även viss lagtext kring hem för vård och boende har valts ut för att ge en 

inblick i vilka skillnader som föreligger när det gäller tillstånd och tillsyn. Tillsammans ska dessa 

perspektiv belysa olika aspekter av familjehems-vården och det sociala arbetet som utförs. 

Vidare följer en presentation av vad som gjorts på forskningsområdet, till en början ges en kort 

historisk inblick i vad som skett inom familjehemsvården i Sverige och även vad som gjorts för 

att förbättra de brister som påträffats. Här presenteras också en aktuell utredning som har till 

avsikt att ytterligare förbättra familjehemsvården där också frågan om tillstånd och tillsyn 

behandlas som en del i förbättringsarbetet. Sedan följer ett avsnitt om vad som har gjorts inom 

familjehemsvården i England och Norge där Sverige hämtat inspiration för att utveckla 

familjehemsvården. 

Därefter följer ett avsnitt som behandlar studiens metod och tillvägagångssätt. Här redogörs även 

för studiens reliabilitet och validitet och de etiska överväganden som gjorts. Efter metoden följer 

ett resultat- och analysavsnitt, vilket efterföljs av en avslutande diskussion och förslag till vidare 

forskning. 

Centrala utgångspunkter 

Nedan redogörs för studiens centrala utgångspunkter vilka utgörs av ett professions- och 

evidensperspektiv samt lagtext som berör familjehemsvård. 

Professionsperspektivet 

Detta avsnitt behandlar frågan om professionalitet och professionaliseringen av socialt arbete. 

Om professionsbegreppet och att vara professionell 

Vad som ska förstås som en profession är enligt Molander & Terum (2008) omstritt. Idag är det 

till stor del kraven om en evidensbaserad praktik som står i fokus för oenigheten om 

professionsutövelsens natur. Att beskriva ett yrke som en profession medför samtidigt 

förväntningar om professionalitet. Begreppet professionalitet kan hänföras till ”kunskap” och 
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värden som ”sann”, ”giltig”, ”hållbar“ samt till färdigheter vilka kan vara mer eller mindre 

utvecklade (Molander & Terum, 2008, s. 17). 

Socialt arbete har på olika vis genomgått en professionalisering, både i Sverige och i övriga delar 

av västvärlden (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Huruvida socialt arbete kan betraktas 

som en profession råder det däremot delade meningar om. Det är inte heller något som kan 

bestämmas en gång för alla, frågan måste omprövas kontinuerligt i de sammanhang som socialt 

arbete bedrivs. Det finns dock inget som hindrar att en professionalisering av socialt arbete sker, 

att socialt arbete kan vara en professionell verksamhet eller att den enskilde socialarbetaren kan 

utföra ett professionellt arbete (Svensson m.fl., 2008). Lindgren (1999) menar att socialarbetaren 

ofta har en samordnande roll. Detta kan liknas med hur Svensson m.fl. (2008) beskriver 

socialarbetarens roll som ”spindeln i nätet”. Samtidigt som olika verksamheter kan räknas som 

professionella i olika grad kan en professionalisering enligt Dellgran & Höjer (2000) också ske 

på både en kollektiv och individuell nivå. Den kollektiva nivån handlar om hur en yrkesgrupp 

eller profession hanterar och arrangerar relationen till staten, andra yrkesgrupper eller 

professioner samt till allmänheten. Den individuella nivån avser den process som en individ 

genomgår för att utveckla och upprätthålla förmågor och kompetenser som har betydelse för 

yrkesutövningen (Dellgran & Höjer, 2000). I relation till allmänheten kan diskussionen om 

socialt arbete som en professionell verksamhet anses bidra till formandet av det sociala arbetet. 

Socialt arbete bör vidare inte utföras i hemlighet utan ska tåla utomstående och offentliga 

granskningar, utan att riskera anonymiteten för de individer som socialarbetare har kontakt med 

(Svensson m.fl., 2008). För att kunna betraktas som en profession måste en yrkesgrupp ha visat 

att den är värdig mandatet och kan hantera ett uppgiftsområde (Molander & Terum, 2008). 

Olika synsätt på professioner 

Att beskriva en yrkesgrupp som en profession kan sägas innebära att en yrkesgrupp förpliktigar 

sig till att tjäna vissa allmänna intressen. Samtidigt har professioner, som andra yrkesgrupper, 

särintressen och deras formella status ger dem möjligheter till att framföra dessa intressen 

(Molander & Terum, 2008). 

Inom professionsforskning finns olika synsätt på hur en profession ska studeras och förstås. 

Grovt sett kan två distinktioner göras mellan ett essentialistiskt och ett processuellt synsätt. Det 

essentialistiska synsättet syftar till att bestämma vad som räknas som en profession eller inte. 

Professioner och professionella yrkesutövare urskiljs således från icke-professionella 

yrkesgrupper (Svensson m.fl., 2008). Idealtypen av en professionell yrkesverksam är att hon eller 

han med hjälp av en särskild förvärvad kunskap kan agera självständigt med klientens och 

samhällets bästa för ögonen (Svensson m.fl., 2008). Det processuella synsättet studerar 



5 

 

professionaliseringsprocessen och professionsföreträdarna i relation till det omgivande samhället 

inom vilket professionen utvecklas. I fokus står bland annat de strategier som professions-

företrädarna använder för att påverka och erövra maktpositioner. Detta berör de olika medel som 

används för att stänga ute andra aktörer, och kampen för att inhägna ett specifikt område, en 

domän, som professionen kan hävda som sitt och ta monopol över (Svensson m.fl., 2008). Till 

skillnad från det essentialistiska synsättet ryms här ett cyniskt perspektiv, ”där det inte längre 

handlar om samhällets eller klienternas bästa utan enbart om domänstrider, makt- och 

monopolstrategier” (Brante, 1987, ref. av Svensson m.fl., 2008, s. 76). 

Karaktäristika för professioner 

Oavsett om utgångspunkt tas i ett essentialistiskt eller processuellt synsätt råder en enighet om att 

professioner kan förknippas med vissa särskilda aspekter (Svensson m.fl., 2008). Dessa ska dock 

inte betraktas som statiska egenskaper utan som ”relativt stabila karakteristiska” (Castro, 1992). 

En av dessa aspekter är vetenskaplig auktoritet eller professionell expertis som berör utbildning 

och frågan om vem som ska betraktas som expert i socialt arbete (Svensson m.fl., 2008). Centralt 

för den vetenskapliga auktoriteten och den enskilda professionen kan sägas vara ett akademiskt 

utbildningsbevis från en auktoriserad högskola eller ett universitet (Castro, 1992). Beviset kan 

vidare betraktas som en modern social indikator på professionell expertis och med hjälp av sin 

kunskapsbas kan man alltså betraktas som expert och utöva auktoritet. Beviset har också 

funktionen att informera allmänheten eller potentiella klienter om vad de kan förvänta sig av en 

yrkesgrupp (Castro, 1992; Svensson m.fl., 2008). Vem som ska betraktas som expert i socialt 

arbete råder det emellertid delade meningar om. Rollen som expert kan besittas av forskare och 

yrkesverksamma på olika nivåer i människobehandlande och förvaltande organisationer, samt av 

olika privatpraktiserande konsulter som erbjuder en särskild modell eller metod. Vad som ska 

betraktas som vetenskaplig auktoritet eller expertis i socialt arbete är därmed inte självklart. 

Socialt arbete kan således betraktas som ett fält av konkurrerande kunskapsintressen (Svensson 

m.fl., 2008). 

En annan aspekt av en profession kan sägas vara allmänhetens förtroende. För att en yrkesgrupp 

ska betraktas som en profession krävs dels en gemensam kunskapsbas, dels att denna kunskap av 

andra bedöms som lämplig och nödvändig för de uppgifter som professionen har att hantera 

(Svensson m.fl., 2008). Nödvändigt är att samhället eller potentiella klienter accepterar det 

officiella bevis som de professionella uppvisar för att bestyrka sin kompetens, här har stat och 

universitet en viktig roll då de kan garantera sanningshalten i vad de professionella utger sig för 

att vara (Castro, 1992). Om en profession inte lyckas övertyga allmänheten om att den kunskap 

och de tjänster som erbjuds kan anses vara de bästa och mest adekvata kan professionen komma 
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att förlora sin samhälleliga status. Vidare finns det en risk för att andra professionella grupper 

försöker utkonkurrera professionen i fråga (Svensson m.fl., 2008). 

Ytterligare en aspekt av en profession är avgränsad jurisdiktion som avser det område eller 

domän som professionen gör anspråk på och har monopol över (Svensson m.fl., 2008). En 

lagstiftad yrkesjurisdiktion ger professionaliteten en förstärkt och stabil legitimitet i förhållande 

till allmänheten och konkurrerande yrkesgrupper (Castro, 1992). Detta kan ske genom att staten 

ger yrkesgruppen en tillit till och berättigande av deras kompetens och ”goda vilja” (Molander & 

Terum, 2008). När det gäller att lösa sociala problem är socialarbetare inte de enda som kan lösa 

dessa då det även finns andra aktörer inom detta område. Vad gäller interventioner och 

lösningsförsök av sociala problem kan socialarbetare således komma att lämna över lösnings-

försök till andra aktörer (Svensson m.fl., 2008). 

Vidare kan yrkesorganisation nämnas som en aspekt. För att en yrkesgrupp ska kunna få status 

som profession måste en eller flera starka intresseorganisationer tillvarata professionens intressen 

samt bevaka yrkesgruppens jurisdiktion och kunskapsbas. Ett flertal organisationer har under 

årens lopp bildats som på olika vis utfört, utvecklat och förfinat det sociala arbetet (Svensson 

m.fl., 2008). 

Slutligen kan etik nämnas som en aspekt då det etiska perspektivet ständigt måste föras fram när 

det gäller diskussioner kring bland annat organisering, delegation, personalomsättning och rätts-

säkerhet. Viktigt är att särskilda etikkoder utvecklas över vilka handlingar som anses vara 

lämpliga och hur de professionella yrkesutövarna ska agera. Dessa syftar både till att socialisera 

in nyanställda i den specifika verksamheten samt att ge allmänheten en trygghet när det gäller 

hur professionen förväntas agera (Svensson m.fl., 2008). 

Om professionalitet, tillit och makt 

Professionens roll kan sägas vara knutet till ett tillitsbaserat ansvar (Molander & Terum, 2008). 

Det tillitsbaserade ansvaret innebär för det första en maktrelation. Relationen mellan den 

professionelle och klienten är assymetrisk, det handlar inte om tillit mellan likvärdiga parter. 

Professioners makt baseras på att de kontrollerar kunskap och därmed har tolkningsföreträde 

(Grimen, 2008; Molander & Terum, 2008). Detta medför även att den som har förtroende för en 

professionell också är sårbar (Grimen, 2008). För det andra innebär professioners tillitsbaserade 

ansvar ett krav om rättfärdiggörande. Professionen har en skyldighet att svara för vad den gör 

och bör kunna ge goda grunder för sina handlingar (Molander & Terum, 2008). 

Samarbete mellan professionella, speciellt från samma profession, är enligt Grimen (2008) 

präglat av tillitskedjor. I en tillitskedja kan de professionella ta kvaliteten vad gäller den andres 
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arbete för givet. En tillitskedja har vissa fördelar, bland annat att den är tidssparande då man kan 

överlåta till en annan att utföra vissa arbetsuppgifter. En svaghet med tillitskedjor är att fel kan 

begås i ett led som inte upptäcks i ett annat led (Grimen, 2008). 

Avprofessionalisering av det sociala arbetet 

Införandet av manualer och standardiserade metoder i socialt arbete har ökat kraftigt under de 

senaste åren. Enligt en del kritiker, till exempel Månsson (2000), innebär detta att möjligheter till 

kontroll och styrning har ökat medan socialarbetarens utrymme för att självständigt planera och 

utforma sitt arbete har minskat. Ur ett professionaliseringsperspektiv menar kritikerna att det i 

och med detta finns ”en risk för en deprofessionalisering, eller till och med en 

avprofessionalisering” av det sociala arbetet (Svensson m.fl., 2008, s. 85). Arbetsuppgifterna kan 

bli så pass standardiserade att en längre akademisk utbildning inte längre betraktas som 

nödvändig (Svensson m.fl., 2008). Som exempel kan USA nämnas där det endast anställs ett 

fåtal professionella socialarbetare och det arbete de utför är mycket rutinmässigt vilket innebär 

begränsade möjligheter till professionell utveckling (Healy & Meagher, 2004). 

Enligt Healy & Meagher (2004) handlar avprofessionalisering om rutinisering av socialt arbete 

och förlusten av möjligheten till utövandet av kreativitet, reflektion och diskretion i det praktiska 

arbetet. De hävdar vidare att “deprofessionalization of social services industries poses a major 

threat to high quality social work practice” (Healy & Meagher, 2004, s. 244). Orsaker till 

avprofessionalisering kan bero på flera saker, bland annat att de politiska förändringar som sker 

bidrar till hur den offentliga välfärden fungerar, det kan till exempel vara så att politiker inte 

betraktar sociala tjänster som en professionell verksamhet. Den mest betydande politiska 

förändringen är dock att offentliga tjänster privatiseras (Healy & Meagher, 2004). Dominelli 

(1996) har i samband med avprofessionalisering lyft fram privatiseringen av välfärdsstaten i 

Storbritannien vilket har lett till ett blandat utbud av vård och banat väg för privata utövare att 

ersätta den offentliga sektorn. Utvecklingen av det sociala arbetet i Storbritannien drivs inte av 

behovet hos brukaren utan av en kortlivad och oansvarig marknad vars huvuddrivkraft är att 

uppnå vinst (Dominelli, 1996). 

Evidensperspektivet 

I Sverige vittnar en nationell studie (SOU 2007) om att hundratals individer under sin barndom 

på 1950- och 1960-talet varit utsatta för övergrepp i fosterhem och på institutioner. Detta är även 

något som genom internationella studier påvisats i andra länder. Professionella, politiker och 

olika välgörenhetsorganisationer trodde i dessa fall att de hade ”barnets bästa” för ögonen och att 

deras insatser att placera barn utanför det egna hemmet hjälpte barnen (SOU 2007). Jergeby 



8 

 

(2008) betonar dock att insatser som endast baseras på övertygelsen om vad praktikern tror sig 

vara bäst för individen kan leda till skada trots att intentionen varit god. Vidare menar Jergeby 

(2008) att någon form av utvärdering krävs för att praktikern ska ha något att grunda sitt beslut 

på och för att insatsen inte ska leda till mer skada än nytta för den enskilde.  

Evidensbaserad praktik (EBP) är ett sätt att bedöma insatsers resultat och effektivitet. Idag anses 

EBP i socialt arbete ”vara den bästa kvalitetssäkringen av kunskap och praktiskt tillämpade 

metoder” (Thomassen, 2007, s. 169). Det handlar om att ge klienten bästa möjliga insatser i 

förhållande till de problem och behov som han eller hon har (Oscarsson, 2009; Svensson m.fl., 

2008). Genom att effekterna av olika typer av behandling och ingrepp mäts kan standardiserade 

procedurer för behandling efter klara kriterier utvecklas vilket sker i form av manualer över hur 

behandlingen ska bedrivas steg för steg (Thomassen, 2007). EBP definieras idag som ”den 

professionellas förmåga att integrera bästa möjliga evidens, brukarens erfarenhet och önskemål 

samt egna erfarenheter av socialt arbete” (Jergeby, 2008, s. 161). Oscarsson (2009) betonar 

vikten av att integrera alla dessa tre kunskapskällor innan ett beslut om insats tas. Forskningen i 

detta fall kan sägas vara den typ av forskning som kan fånga effekter med kvantitativa mått. 

Detta innebär vidare att praktiken måste vara konstruerad så att insatserna är standardiserade för 

att de ska kunna jämföras med varandra oberoende av lokalt eller praktiskt sammanhang (Anttila, 

2006). Det är dock viktigt att vara medveten om att även om det finns ett vetenskapligt stöd för 

en viss insats innebär det inte att den fungerar för alla (Jergeby, 2008; Thomassen, 2007). Även 

om EBP handlar om att få fram effektiva insatser är det viktigt att ha i åtanke att det rör sig om 

vad som i genomsnitt är gynnsamt (Jergeby, 2008; Oscarsson, 2009). Därför är det angeläget att 

praktikern utifrån sin praktiska erfarenhet beaktar brukarens specifika livssituation när denne 

värderar användbarheten hos en insats (Jergeby, 2008). En kunnig praktisk yrkesutövare 

reflekterar och har en blick för när det är rätt att avvika från normer och regler och låter således 

evidens endast utgöra en del i beslutsprocessen (Thomassen, 2007; Webb, 2001). 

Thyer (2004) har beskrivit tillvägagångssättet för att tillämpa EBP och menar att det första steget 

är att formulera behovet av information till en fråga som går att besvara. Därefter ska bästa 

tillgängliga evidens finnas för att besvara frågan. Nästa steg blir att kritiskt granska den evidens 

som finns vad gäller dess giltighet, effekt och användbarhet. Sedan ska denna kritiska värdering 

integreras med den egna kliniska kunskapen och med brukarens önskemål och livs-

omständigheter. Det sista steget handlar om att utvärdera den egna insatsen och effektiviteten vid 

utförandet samt eftersträva att förbättra arbetet (Thyer, 2004). Oscarsson (2009, s. 18) menar att 

användandet av dessa steg i den lokala verksamheten ger en unik grund till att stegvis bygga upp 

en ”lokal beprövad erfarenhet”. Genom att dokumentera och motivera de val av insatser som 

gjorts i förhållande till forskning, professionell erfarenhet med hänsyn tagen till klientens 
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förutsättningar och även utvärdera resultatet kan detta leda fram till att praktikern utvecklar en 

professionell kompetens. För att kunna tillämpa EBP i praktiken krävs enligt Oscarsson (2009) 

vissa förutsättningar i form av exempelvis ett visst utbud av insatser så att praktikern har 

alternativ att utgå ifrån och därmed också kan välja det bästa för klienten. Även tid för 

uppföljning är av stor vikt för att kunna veta om klientens livssituation efter en insats förbättrats. 

Vidare är tid för reflektion en viktig aspekt för att praktikern i det dagliga arbetet kritiskt ska 

kunna reflektera kring sina ärenden i förhållande till relevant forskning. 

EBP har utsatts för hård kritik vilket huvudsakligen går ut på att ”EBP görs till enda 

beslutsinstans för vad som ska anses vara god praxis, utan att någon hänsyn tas till 

evidenstänkandets begränsningar” (Thomassen, 2007, s. 170). Att i ett evidensbaserat arbete 

sätta sin tillit till en specifik teori eller modell, och utforma problemet på basis av modellen för 

att inhämta nödvändiga data kan enligt Månsson (2007) innebära problem. Detta då ett 

standardiserat instrument används för att inhämta data istället för att förutsättningslöst söka 

information om klientens specifika livssituation. Månsson (2007) menar att ett sådant 

förhållningssätt innebär konsekvenser för praktiken då en strikt tillämpning av kriterierna för att 

uppnå en evidensbaserad praktik är att ”man i framtiden börjar designa insatserna efter 

utvärderingsmetodens kontrollkrav och inte efter klienternas problematik” (Månsson, 2007, s. 7). 

Behandlingsinsatserna kan då redan från början designas så att resultaten blir lätta att mäta och 

frågan huruvida andra metoder hade kunnat hjälpa klienten mer blir då inte relevant (Månsson, 

2007). Detta kan även jämföras med Webb (2001) som menar att EBP ignorerar den komplexitet 

som beslutsprocessen i socialt arbete kan sägas bestå av. 

Bestämmelser om familjehemsvård  

Verksamheter som rekryterar och ger stöd till familjehem kallas konsulentstödda verksamheter 

(SOU 2009:68). 

Enligt 3 kap. 2 § SoF är ett familjehem ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar 

emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt 

(Norström & Thunved, 2010).  

Enligt 3 kap. 1 § SoF är hem för vård eller boende ett hem inom socialtjänsten som tar emot 

enskilda för vård och behandling i förening med ett boende. Om sådant boende drivs av ett 

bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att 

verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Vidare ska det enligt 3 kap. 5 § SoF vid varje hem för vård 

eller boende finnas en person med lämplig utbildning som förstår verksamheten. Om ett bolag, 

en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ bedriver yrkesmässig 
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verksamhet i form av hem för vård eller boende får detta inte göras utan tillstånd av 

Socialstyrelsen (7 kap 1 § SoL). Detta medan kommuner och i viss omfattning även landsting 

som ibland driver hem för vård eller boende inte är föremål för tillståndsplikt då de förutsätts 

vara väl förtrogna med de krav som ställs på verksamheten (Norström & Thunved, 2010). 

Enligt 3 kap. 1 § och 2 § SoF kan ett familjehem inte likställas med ett HVB-hem då de är skilda 

verksamheter. Ett familjehem kan, enligt länsstyrelserna, därmed inte utgöra en del av ett HVB 

och innefattas i dess tillstånd (SOU 2009:68). 

Enligt 6 kap. 1 § SoL som handlar om vård i familjehem och hem för vård eller boende står det 

att socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna 

tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämnden ansvarar för att den 

som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård (Norström 

& Thunved, 2010). 

Enligt 7 kap. 1 § pkt 4 SoL står det att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en 

enskild individ inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt får bedriva verksamhet i form 

av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var 

verksamheten bedrivs (Norström & Thunved, 2010). 

Enligt 13 kap. 1 § SoL som handlar om tillsyn står det att Socialstyrelsen har tillsyn över 

socialtjänsten och verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 § SoL. Tillsynen över enskild 

verksamhet avser bland annat annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från 

för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag (Norström & Thunved, 2010). 

Tidigare forskning 

Nedan redogörs för vad som tidigare skrivits om familjehemsvården i Sverige och andra länder. 

Familjehemsvården i Sverige och dess förändring 

På grund av allvarliga brister i familjehemsvården fick Socialstyrelsen år 1993 ett uppdrag från 

regeringen att utveckla och stärka familjehemsvården för barn och ungdomar. De brister som 

påvisades utifrån länsstyrelsernas kartläggningar av barn som placerats i familjehem var bland 

annat att det ofta saknades en behandlingsplan eller så var denna ofullständig och det var således 

otydligt hur målen skulle uppnås. I vissa län fick en majoritet av barnen som var placerade i 

familjehem färre än de två lagstadgade besöken per år av sin socialsekreterare. Barnperspektivet 

förbisågs i ärendena då barnets utveckling inte beskrevs och det framgick inte heller om 
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socialsekreteraren hade talat med barnet inför och under placeringen. Brister påvisades även vad 

gäller utbildning och handledning av familjehem (Socialstyrelsen, 2000:2). 

För att åtgärda dessa brister startades år 1994 en försöksverksamhet kallad Dartingtonprojektet 

som hämtat inspiration från Englands forsknings- och utvecklingsprogram the Looking After 

Children (LACS) (Socialstyrelsen, 2000:2). Det var då främst ett bedömnings- och insats-

formulär som skulle implementeras och fyra svenska kommuner valdes ut för att testa detta 

formulär. Samtliga deltagande kommuner uppvisade intresse för ett fortsatt arbete med 

intervjuformuläret, dock ansåg de att en omarbetning och anpassning till svenska förhållanden 

var nödvändig (Socialstyrelsen, 2000:2). Detta kom också att ske genom ett så kallat BBIC-

projekt som drivits av Socialstyrelsen mellan åren 1999 och 2005. BBIC står för ”Barns behov i 

centrum” och används idag aktivt av nästan alla svenska kommuner (Socialstyrelsen, 2009b). 

BBIC kan precis som LACS sägas vara ett resultat av de brister som uppmärksammats i 

barnavårdsutredningar samt inom familjehems- och institutionsvård (Socialstyrelsen, 2008). 

BBIC kan beskrivas som ett handläggnings- och dokumentationssystem där inspiration hämtats 

från LACS. Syftet är att i utredningar få en helhetssyn över barnets livssituation där barnet ska 

stå i centrum och få sin röst hörd. Detta för att höja kvalitén i barnavårdsarbetet och stärka 

kompetensen då barnavården och familjehemsvården som ovan nämnts varit utsatt för kritik 

(Socialstyrelsen, 2008). BBIC ger även socialtjänsten ett verktyg för att åstadkomma ett så kallat 

kunskapsbaserat socialt arbete vilket allt oftare kommit att ersätta uttrycket ”evidensbaserad 

praktik” (Thomassen, 2007, s. 170). 

Förslag om tillstånd och tillsyn i familjehemsvården 

Barnskyddsutredningen påbörjades under 2008 på uppdrag av regeringen med syftet att göra en 

översyn av bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, 

SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Skäl framförs i 

utredningen om att sammanföra SoL och LVU i en särskild lag vid namn lag om stöd och skydd 

för barn och unga (LBU) för att ge en bättre överblick över barn- och ungdomsvården. 

Utredningen föreslås träda i kraft tidigast under år 2011 (SOU 2009:68). 

En del i barnskyddsutredningen kretsar särskilt kring familjehemsvård. Familjehem har länge 

betraktats som vanliga hem där familjehemsplaceringen har ansetts vara den enda insats som 

barnet behöver. I barnskyddsutredningen framgår att denna syn behöver förändras då det finns 

barn som har större vårdbehov än att ”bara” komma till ett vanligt hem, detta som ett alternativ 

till institutionsvård (SOU 2009:68). Dessutom har forskning om institutionsvård visat på 

negativa effekter vilket också bidragit till att familjehemsplaceringar allt mer kommit att 

efterfrågas för barn med beteendeproblem. Detta betyder att familjehem allt mer har kommit att 
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betraktas som ett behandlingsalternativ. I och med att synen på familjehemsvården har vidgats 

har efterfrågan på fler och kvalificerade familjehem ökat (SOU 2009:68). 

Enligt barnskyddsutredningen (2009:68) är familjehem den vanligaste placeringsformen och 

utgjorde under år 2008 drygt 70 procent av all dygnsvård för barn och unga. Familjehem 

betraktas i regel som den mest naturliga och lämpliga vårdformen för barn som behöver bo i ett 

annat hem än det egna och därför prioriteras denna vårdform framför vård på institution (SOU 

2009:68). I barnskyddsutredningen framkommer att ett uppdrag som familjehemsförälder kräver 

stor kunskap om ett barns behov samt förmåga att kunna hantera svåra situationer som kan 

uppstå. För det första menar barnskyddsutredningen att familjehemmet behöver stöd och 

utbildning för sitt uppdrag. För det andra måste socialtjänsten försäkra sig om att familjehemmet 

inte är olämpligt. På båda dessa punkter finns det i dag enligt barnskyddsutredningen brister. På 

den första punkten har en kartläggning i Stockholms stad visat att endast 10 procent av alla 

familjehem har deltagit i den utbildning som erbjuds. Numera ställs det i Stockholm och 

Göteborg krav på att familjehemsföräldrar ska ha genomgått utbildning för att ta på sig ett 

familjehemsuppdrag (SOU 2009:68). Utredningens förslag är att det för alla familjehem ska 

införas krav på utbildning i LBU (SOU 2009:68). På den andra punkten har det i tidigare 

redovisningar uppmärksammats brister i familjehemsutredningar och kvaliteten har visat sig 

variera i landet. Då vissa barn som placeras i familjehem har stora vårdbehov och 

familjehemsvården alltmer används som alternativ till institutionsvård är det särskilt angeläget 

att familjehemsutredningarna håller hög kvalitet (SOU 2009:68). 

I barnskyddsutredningen framkommer vidare att staten sedan 1990-talet varit alltför passiv i sitt 

stöd och i sin tillsyn av familjehemsvården. Det framhålls att behov finns av en effektiv tillsyn 

och system för att sortera bort familjehemsvård och familjehem som inte anses vara lämpliga. 

Därav bedöms i utredningen att Socialstyrelsen bör ta ett större ansvar för familjehemsvården 

vad gäller tillsyn (SOU 2009:68). För att undersöka denna fråga har det i barnskyddsutredningen 

skickats ut enkäter till både ett urval av konsulentstödda verksamheter samt till samtliga 

kommuner i landet (SOU 2009:68). Av undersökningen framkommer att en majoritet av 

kommunerna (63 procent) anser att tillståndsplikt bör införas för privata verksamheter som har 

till uppgift att rekrytera och ge stöd till familjehem (SOU 2009:68). Ett problem som framgår av 

enkätsvaren när det gäller att anlita konsulentstödda verksamheter är att socialtjänsten förlorar en 

viss insyn i vården. Vidare anser många kommuner att verksamheterna skiljer sig åt vad gäller 

kvalitet och några anser att de familjehem som rekryteras av de konsulentstödda verksamheterna 

är sådana som kommunerna egentligen inte bedömer ha tillräckligt hög kvalitet (SOU 2009:68). 

Trots att socialtjänsten köper tjänster av konsulentstödda verksamheter menar barnskydds-
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utredningen (SOU 2009:68) att det är viktigt att socialtjänsten behåller sin kompetens och inte 

lägger över för mycket ansvar på de konsulentstödda verksamheterna. 

Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) har med bakgrund av ovan nämnda lagt fram ett förslag 

gällande tillståndsplikt för vissa privata tjänster. Utredningen föreslår att tillståndsplikt ska 

krävas för de privata konsulentstödda verksamheter som erbjuder psykosocialt stöd eller 

behandling till barn och unga som är placerade i familjehem. Med psykosocialt stöd avses här 

”individuellt anpassat samt behovsprövat stöd, t.ex. samtalsbehandling, färdighetsträning och 

deltagande i behandlingsprogram” (SOU 2009:68, s. 449). I och med denna tillståndsplikt följer 

även att verksamheten står under statlig tillsyn enligt 13 kap. 3 § 1 SoL. De verksamheter som 

enbart tillhandahåller handledning och stöd till familjehem bör enligt utredningen inte vara 

tillståndspliktiga (SOU 2009:68). 

Familjehemsvården i England och Norge 

I många utvecklingsländer har familjehemsvården varit den dominerande vårdformen när det 

gäller vård utanför det egna hemmet, exempelvis kan England och Norge nämnas som två av 

dessa länder (Fernandez & Barth, 2010; NOU 2000:12). Nedan presenteras exempel på vad som 

gjorts i dessa länder för att förbättra familjehemsvården, dock avser inte genomgången att vara 

heltäckande. 

I England har familjehemsvården varit utsatt för omfattande kritik. Av engelska forsknings-

resultat har det tidigare framgått att familjehemmets miljö som barnet placerats i varit sämre än 

den i ursprungsfamiljen (Socialstyrelsen, 2000:2). Flera offentliga utredningar har under 1970-

talet påvisat att barn under placeringen i fosterhem eller på institution dödats, utsatts för sexuella 

övergrepp samt fysisk och psykisk misshandel. En ovisshet har även påvisats kring vilka effekter 

socialtjänstens ingripande kommit att leda till. I och med detta kom allmänhetens förtroende för 

socialtjänsten att minska (Socialstyrelsen, 2000:2). Den engelska regeringen beslutade efter 

denna kritik att starta ett forsknings- och utvecklingsprogram under 1980-talet som kom att 

kallas the Looking After Children System (LACS). Det huvudsakliga syftet med LACS var ”att 

socialtjänsten måste kunna påvisa att den vård som samhället erbjuder är bättre än den vård som 

barnet får i ursprungsfamiljen” (Socialstyrelsen, 2000:2, s. 6). Fokus låg på att socialtjänsten 

tillsammans med barnet och dess nätverk skulle planera och utvärdera vården. Tanken med 

LACS var således att utveckla praktiska verktyg för att underlätta socialarbetarens arbete och så 

långt som möjligt garantera att den insats som barnet får är lämplig och anpassad efter dennes 

specifika behov (Socialstyrelsen, 2000:2). En forskargrupp tillsattes för att utveckla dessa tankar 

och därmed startades the Looking After Children Project. Syftet med detta projekt var att 

utforma ett utvärderingssystem för att förbättra dokumentation, bedömning, planering och 
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uppföljning i barnavårdsarbetet (Socialstyrelsen, 2000:2). Ett åldersanpassat bedömnings- och 

insatsformulär kom att utformas som berörde de sju livsområdena hälsa, utbildning, identitet, 

familj och relationer, socialt beteende, känslo- och beteendemässig utveckling samt 

livskunskaper (Socialstyrelsen, 2000:2). En konsekvens av de missförhållanden i vården som 

uppmärksammats av offentliga utredningar, the Looking After Children Project samt 

ratificeringen av FN:s barnkonvention var att stora ändringar i den engelska lagstiftningen kom 

att göras. År 1991 trädde lagen ”the Children Act 1989” i kraft där allt som berörde barn 

samlades (Socialstyrelsen, 2000:2). 

Traditionellt sett har familjehemsvården i England bestått av frivilliga familjer som tagit emot 

barn mot en ersättning. Familjehemmen har dock allt mer kommit att anta en professionell roll 

och arbetar tillsammans med socialarbetare och familjehemskonsulenter men även med 

föräldrarna till barnet. Förr spelade ursprungsfamiljen mindre roll och syftet var inte heller att 

barnet skulle återvända till dem. I och med familjehemmens förändrade uppgifter har efterfrågan 

på professionalisering av familjehemsföräldrar ökat då de nu ingår i teamet som arbetar kring 

klienten. Medan det för tjugo år sedan ansågs att klienter med stora vårbehov inte passade för 

familjehemsvård har det nu visat sig att specialiserade program har varit relativt effektiva (Ward 

& Munro, 2010). 

Majoriteten av barnen i Englands vårdsystem bodde år 2007 i familjehem istället för på 

institution (Farmer, 2010). Av en studie framkommer att det inte spelar någon roll hur lång 

erfarenhet familjehemsföräldrarna har av att uppfostra barn, utan det som påverkar effekterna av 

vården är om familjehemsföräldrarna har något relevant arbete så som exempelvis socialt arbete, 

lärare eller arbete inom sjukvården. Detta då de kan överföra kunskaper från arbetet till rollen 

som familjehemsförälder (Farmer, 2010). Farmer (2010) menar att det är viktigt att 

familjehemsföräldrar som tar hand om barn med allvarliga uppförandeproblem eller som är 

hyperaktiva får stöd. En annan studie påvisar att eventuella påfrestningar som kan uppstå i 

arbetet med barnet kan minska om barnets socialarbetare finns tillgänglig för familjehems-

föräldrarna samt om de får kontinuerlig hjälp och stöd från de professionella. Vidare 

framkommer det av studien att minskade påfrestningar för familjehemsföräldrarna genom att de 

får stöd gör att de i sin tur bättre kan tillfredsställa barnets behov och öka dess välmående 

(Farmer, 2010). 

Norge har sedan år 1953 en samlad lag kring bestämmelserna om barn (SOU 2009:68). I Norge 

är det främst den statliga regionala barnevernmyndigheten och barneverntjenesten i kommunen 

som är ansvariga myndigheter för familjehemsvården. Dessutom har Fylkesmannen ansvar för 

att se till att barneverntjenesten uppfyller sitt ansvar. Barnevernmyndigheten har till exempel 
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ansvaret för att förmedla och rekrytera familjehem. Barneverntjenesten har hand om exempelvis 

val och godkännande av familjehemmet till barnet, uppföljning av familjehemmet och kontroll 

av det enskilda barnets situation i familjehemmet. De har även till uppgift att tillsätta en 

tilsynsfører som har ett oberoende tillsynsuppdrag utöver barneverntjenestens tillsyn. 

Tilsynsførerns uppgift är att kontrollera att barnet får en tillfredsställande omsorg i 

familjehemmet och att placeringen följs upp. Barnet ska informeras om att denne när som helst 

kan ta kontakt med sin tilsynsfører om det uppstår problem med familjehemmet eller 

barneverntjenesten. Tilsynsføren ska besöka familjehemmet minst fyra gånger per år. Huruvida 

barnet får en tillfredsställande omsorg eller ej avgörs alltså av två instanser med olika perspektiv 

på familjehemsplaceringen (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Sammanfattning 

Familjehemsvården har varit utsatt för kritik i både Sverige och England. Som svar på denna 

kritik genomförde Sverige ett projekt kallat Dartingtonprojektet som sedan kom att resultera i ett 

nytt projekt kallat BBIC-projektet, dessa projekt var ett resultat av de brister som tidigare 

uppmärksammats i barnavårdsutredningar och inom familjehemsvården (Socialstyrelsen, 2000:2; 

Socialstyrelsen, 2008). Englands projekt kom istället att kallas för Looking After Children 

System (LACS) (Socialstyrelsen, 2000:2). 

Liknande forskningsresultat kan urskiljas från både Sverige och England som visar på att 

familjehemsvården är i förändring. I barnskyddsutredningen har det visat sig att synen på 

familjehem har förändrats då barnen behöver ett större vårdbehov än att ”bara” komma till ett 

vanligt hem (SOU 2009:68). I England har familjehemmen kommit att anta en mer professionell 

roll då de deltar i arbetet med klienten på ett annat sätt än tidigare (Ward & Munro, 2010). 

Både England och Norge har en särskild lag för stöd och skydd för barn (SOU 2009:68; 

Socialstyrelsen, 2000:2). Även Sverige har på förslag att samla bestämmelser om barn och unga i 

en egen lag (LBU). I utredningen till denna lag ges förslag på införande av tillståndsplikt och 

tillsyn i familjehemsvården när det gäller konsulentstödda verksamheter som erbjuder 

psykosocialt stöd (SOU 2009:68). 

Metod 

Nedan redogörs för tillvägagångssättet i studien och vilka metodval som gjorts. Avslutningsvis 

förs även en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt kring etiska överväganden 

som gjorts. 
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Val av metod 

Metod, eller vägen till målet som det ursprungligen betyder, bör styras av de frågeställningar 

som utformats för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Syfte och innehåll kommer således före 

metod. Ett val måste sedan göras mellan kvalitativ och kvantitativ metod (Bryman, 2002). 

Skillnaden mellan den kvalitativa och kvantitativa metoden är att den kvalitativa syftar till 

förståelse av människors livsvärld så som de upplever den medan den kvantitativa vill förklara 

mönster i mänskliga beteenden genom siffror (Dahmström, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Med den kvantitativa metoden är det lättare att generalisera resultat, men en djupare förståelse är 

dock svår att uppnå då snabba svar som sedan kan kodas eftersträvas (Bryman, 2002; Kvale & 

Brinkmann, 2008). Då syftet för denna studie har varit att undersöka familjevårdskonsulenters 

syn på sin yrkesutövning och jämföra personal som arbetar inom verksamheter som har tillstånd 

för att bedriva vård och behandling med personal som arbetar inom verksamheter som saknar 

tillstånd har en kvalitativ metod använts. Valet av kvalitativ metod innebär således att det i denna 

studie inte kommer gå att dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Avsikten är istället att 

uppnå en djupare förståelse för de olika familjevårdskonsulenternas perspektiv. 

Databearbetning och dataanalys 

Ett fenomenologiskt synsätt i kvalitativa studier innebär att forskaren fokuserar på och vill 

kartlägga hur människor upplever livsvärldsfenomen. Dessa fenomen ska förstås utifrån 

aktörernas egna perspektiv och det handlar snarare om en beskrivning än en tolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Denna studie utgår till viss del från ett fenomenologiskt synsätt då avsikten är 

att förstå olika konsulenters perspektiv samt deras erfarenheter och upplevelser. Efter intervjuer 

med de olika konsulenterna har en transkribering gjorts där en mening och förståelse för 

intervjupersonernas utsagor eftersträvats. Således används för denna studie även ett 

hermeneutiskt synsätt, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär att forskaren tolkar och 

söker en förståelse för det fenomen som undersöks. För en analys av materialet har en kvalitativ 

innehållsanalys använts. Lundman och Hällgren Granheim (2008) menar att den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter där variationer beskrivs genom att i ett 

textinnehåll identifiera likheter och skillnader. Denna metod ansågs lämplig då avsikten i denna 

studie har varit att jämföra olika konsulenters syn på sin yrkesutövning. Enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (2008) kan de likheter och skillnader som hittas uttryckas i kategorier och 

teman på olika nivåer. Kontexten har här betydelse då delar av textens innehåll måste förstås i 

sitt sammanhang (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Meningsenheter utgör grunden för den 

kvalitativa innehållsanalysen. En meningsenhet kan bestå av ”ord, meningar och stycken av text 

som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang” (Lundman & Hällgren Granheim, 2008, s. 
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163). Till analysprocessen hör att kondensera meningsenheterna vilket innebär att texten kortas 

ned och görs mer lätthanterlig, utan att det centrala i innehållet går förlorat. Meningsenheterna 

förses sedan med koder som sedan blir till kategorier vilka då består av flera koder med ett 

liknande innehåll. Även teman kan utvecklas för att utröna det underliggande innehållet i 

kategorierna (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). I början av analysprocessen till denna 

studie har transkriberingen studerats och reflektioner har gjorts över dess innehåll. Med studiens 

syfte i åtanke har sedan meningsenheter identifierats. För att få texten mer lätthanterlig har 

meningsenheterna kondenserats utan att något väsentligt innehåll tagits bort. Därefter har 

meningsenheterna kodats och koder har skrivits ut i det transkriberade materialet. Dessa koder 

har sedan diskuterats och sammanförts till olika kategorier och teman på olika nivåer. 

Urval 

Deltagare i denna studie är fyra familjevårdskonsulenter som arbetar inom verksamheter som 

innehar ett tillstånd för att bedriva vård och behandling samt fem familjevårdskonsulenter som 

arbetar inom verksamheter som inte har ett tillstånd. Totalt har fyra olika verksamheter i 

mellansverige deltagit, två som innehar tillstånd samt två som inte har ett tillstånd. Enligt 

Bryman (2002) innebär ett icke-sannolikhetsurval att någon slumpmässighet inte används vid 

urval av respondenter. Urvalet för denna studie kan således sägas vara ett icke-sannolikhetsurval. 

En form av icke-sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval som innebär att forskaren använder sig 

av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga (Bryman, 2002). Ett sådant urval har 

använts i denna studie då familjevårdskonsulenter i närområdet har kontaktats. Vidare handlar ett 

snöbollsurval enligt Bryman (2002) om att genom tillgängliga respondenter få kontakt med 

ytterligare respondenter som är relevanta för studien ifråga. Även detta urval har använts för att 

få kontakt med familjehemsverksamheter som innehar tillstånd då det inte gått att finna någon 

gemensam förteckning över detta. Vidare har en representant från regeringskansliet kontaktats 

via mejl gällande frågan kring tillstånd och tillsyn i familjehemsvård (se bilaga 1). 

Datainsamling och källkritik 

Sådant som tidigare finns skrivet om ett ämne benämns enligt Lagerholm (2005) för 

sekundärlitteratur medan primärmaterial kan bestå av till exempel enkäter eller inspelningar. 

Nedan redogörs för datainsamlingen till studien där intervjuer benämns för primärdata medan 

rapporter, litteratur och lagtext benämns för sekundärdata. 

Den primärdata som hämtats in för denna studie består av intervjumaterial från personliga 

intervjuer. Inför intervjuerna har en intervjuguide (se bilaga 2) utformats och använts. Denna 

intervjuguide utformades utifrån studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter 
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vilket i sin tur operationaliserades i fem teman som utmynnade i frågor. Vid konstruktion av 

intervjufrågor har inspiration även hämtats från litteratur, exempelvis från Molander och Terum 

(2008) vilket genererat i frågor om professionalitet. Ett annat exempel är Thyer (2004) som 

inspirerat till frågor om evidens. Enligt Bryman (2002) innebär en intervjuguide att forskaren 

utgår från specifika teman under intervjun. Respondenten får friheten att svara på ett sätt som 

han eller hon själv anser vara relevant medan forskaren håller sig till intervjuguiden samtidigt 

som denne också har möjlighet att vara relativt flexibel i intervjuprocessen. Vidare menar May 

(2001) att användandet av samma intervjuguide underlättar sammanställningen och ger en bra 

struktur för jämförelse av materialet. I denna studie har således samma intervjuguide använts till 

alla respondenter, anpassningar har dock gjorts under intervjun och vissa frågor har valts bort om 

respondenten redan besvarat frågan tidigare under intervjun. Dessutom har vissa följfrågor ställts 

när detta ansetts vara relevant. De intervjuer som genomförts har spelats in och sedan skrivits ut i 

form av en transkribering. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en transkribering innebär att 

den inspelade intervjun översätts från ett muntligt till ett skriftligt språk. Detta är en tolkande 

process som kan medföra vissa problem då somliga aspekter från intervjusituationen som 

exempelvis kroppsspråk går förlorade (Kvale & Brinkmann, 2009). Med anledning av detta har 

båda författarna till denna studie närvarat vid samtliga intervjuer för att minimera risken för en 

allt för stor avkontextualisering. Intervjuerna har ägt rum på respondenternas respektive 

arbetsplatser i ett avskilt rum. 

Den sekundärdata som använts i denna studie har funnits genom databaserna vid Örebros 

universitetsbibliotek. I databasen LIBRIS har sökorden ”foster care”, ”foster care outcomes”, 

”foster home care methods”, ”sociala utredningar barn”, ”tillsyn socialtjänsten”, ”BBIC”, 

”barnavård Sverige” samt ”qualitative research” använts. I databasen ELIN har sökorden ”what 

is evidence-based practice” , “evidence-based practice” och “social work” använts. I databasen 

Social Services Abstracts har ”deprofessionalization” använts som sökord. I databasen Google 

Scholar har sökordet ”deprofessionalizing” använts. Efter tips från handledaren kom även boken 

”Profesjonsstudier, en introduksjon” av Molander och Terum att få betydelse för studiens 

centrala utgångspunkter. Vidare har sekundärdatan kompletterats med relevant kurslitteratur från 

socionomprogrammet på Örebro Universitet. 

Val av ämne för denna studie gjordes på grund av att området verkade vara relativt outforskat. 

Inom ramen för denna studie har en fullständig genomgång av litteraturen inte kunnat göras men 

den genomgång som gjorts har visat på att forskning kring familjehemsvård och dess effekter är 

begränsad. Ännu mer bristfällig är forskningen kring privat familjehemsvård och frågan om 

tillstånd och tillsyn. Sekundärdatan består således till viss del av SOU-rapporter och 
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betänkanden, vilket har bidragit till en uppfattning om hur tankegångarna kring familjehems-

vården ser ut idag. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om pålitlighet och kan sägas syfta på hur mätningarna i studien utförts och 

hur tillförlitlig forskarens bearbetning av information är (Holme & Solvang, 1997). Samtliga 

intervjuer har i denna studie spelats in och därefter avlyssnats varpå noggranna transkriberingar 

gjorts. Enligt Silverman (2010) ger en inspelning och transkribering möjlighet för både forskare 

och läsare att gå tillbaka och kontrollera studiens reliabilitet. En transkribering fångar även in en 

mer detaljerad beskrivning av respondentens utsaga, jämfört med om forskaren endast skulle 

lyssna på den inspelade intervjun (Silverman, 2010). Båda författarna till studien har lyssnat, 

transkriberat och grundligt läst igenom transkriberingarna i nära anslutning till intervjuerna 

vilket kan säga minska risken för feltolkningar. Det har vidare inte funnits några menings-

skiljaktigheter författarna emellan i de transkriberingar som gjorts vilket kan sägas öka studiens 

reliabilitet. Vidare menar Silverman (2010) att en god reliabilitet kan uppnås om samma resultat 

uppnås vid olika undersökningar och tillfällen av olika forskare eller av en och samma forskare. 

Det är således viktigt att forskaren redovisar tillvägagångssättet och utvecklingen av kategorier 

för studien så att detta blir tydligt för läsaren. Detta har även gjorts i denna studie och 

tillvägagångssättet redovisas under rubriken databearbetning och dataanalys. 

Validitet handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om huruvida en metod undersöker det den 

påstås undersöka. Validiteten är beroende av forskarens hantverksskicklighet och påverkas av 

dennes förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretisk tolka sina resultat (Kvale & Brinkmann, 

2009). Enligt Holme och Solvang (1997) kan en god validitet vara svår att uppnå i en 

intervjustudie då respondenten medvetet kan styra sin information och formulera sina svar 

utifrån vad han eller hon tror att intervjuaren vill höra. Detta lades märke till under intervjuerna 

då vissa respondenter uttryckligen kunde fråga vad avsikten var med en viss fråga. Vidare 

uppmärksammades att när en del respondenter inte kunde besvara en fråga talade de istället runt 

den. Som ovan nämnts har en intervjuguide med specifika teman använts under intervjuerna. 

Detta kan sägas öka studiens validitet då dessa teman härletts från studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare kan intervjuguiden sägas minska risken för att något ämne som är av 

vikt för studiens syfte och frågeställningar skulle glömmas bort av författarna. Intervjuguiden 

minimerar också risken för ledande frågor då öppna frågor formulerats redan till en början. När 

det gäller en intervjuutskrift är validiteten mer komplicerad att försäkra sig om än studiens 

reliabilitet. Detta då det inte finns någon ”sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig 

form” (Kvale & Brinkmann, 2009:201f). Under transkriberingen har en medvetenhet funnits om 
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att en annan forskare med en annan förförståelse kanske hade transkriberat och tolkat materialet 

på ett annorlunda sätt. 

Etiska överväganden 

Det finns vissa etiska riktlinjer som en forskare bör beakta i samband med en intervju-

undersökning. I dessa riktlinjer ingår fyra krav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenten 

informeras om studiens syfte, metod och intentioner. Respondenten ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att han eller hon har rätt att avsluta sitt deltagande när som helst 

(Vetenskapsrådet; Silverman, 2010). Redan vid första kontakten informerades konsulenterna om 

studiens syfte, intentioner och tillvägagångssätt. Respondenterna informerades även om att deras 

deltagande är frivilligt och om deras rätt att dra sig ur samt om att studien kommer att publiceras 

genom Örebro universitet i databasen DiVA. Samtyckeskravet handlar enligt Silverman (2010) 

om att respondenten tar ställning till om han eller hon vill medverka i studien, detta ska ske utan 

påverkan från forskaren. Vid intervjutillfället försäkrades att respondenterna samtyckt till 

deltagande i studien och till inspelning av intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) samt Vetenskapsrådet att personliga uppgifter om responden ska 

hanteras med försiktighet oåtkomligt för obehöriga. Det innebär även att respondentens integritet 

ska beaktas då denne har rätt att vara anonym samt att information som kan identifiera 

respondenten måste godkännas av denne innan publicering sker (Vetenskapsrådet). Under 

studiens gång har den information som samlats in under intervjuerna förvarats på en säker plats, 

oåtkomlig för andra. Respondenterna och deras verksamheter har även hållits anonyma då det av 

konfidentialitetsskäl inte finns någon anledning till att lämna ut dessa uppgifter. Till sist innebär 

nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet att den information som samlas in från respondenten ska 

användas till avsett forskningsändamål. De inspelningar som gjorts under intervjuerna har endast 

använts som underlag till denna studie. 

Resultat och analys 

De verksamheter som intervjuats i denna studie har grovt delats in i två kategorier; tillstånd (T) 

och inte tillstånd (IT). Nedan presenteras resultatet av familjevårdskonsulenternas syn på sin 

yrkesutövning, vilken har delats in i de fyra huvudkategorierna konsulenternas uppdrag, 

arbetssätt och metoder, konsulenternas syn på professionalitet samt tillståndsplikt och tillsyn. 
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Konsulenternas uppdrag 

Nedan redogörs för konsulenternas syn på vad de anser vara det primära i sitt uppdrag, vad de 

själva har för funktion och hur de ser på familjehemmet. 

Vad ses som det primära inom verksamheten – familjehemmet eller klienten? 

T-konsulenterna arbetar med ungdomar och vuxna med egna problembeteenden och erbjuder en 

grundvård utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket även familjehemmen utbildas och 

handleds utifrån. Utöver detta kan andra insatser erbjudas. Den ena T-verksamheten har en enhet 

knuten till sig som gör neuropsykiatriska och psykologiska utredningar i början av 

placeringstiden för att veta vilka insatser som ska sättas in. Konsulenterna i den andra T-

verksamheten nämner att de gör en beteendeanalys för att få insikt i klientens problematik och 

kan även de erbjuda neuropsykiatriska utredningar vid behov. T-konsulenternas syn på sitt 

uppdrag kan sägas bestå av två delar, där den ena handlar om att familjehemmet ska stå för en 

omsorg, medan den andra handlar om klientens egen problemtik. Gemensamt för T-

konsulenterna är således att de betraktar både familjehemmet och klienten som sitt uppdrag. IT- 

konsulenterna arbetar med barn och ungdomar medan några även arbetar med vuxna, de tar emot 

klienter med all problematik förutom vissa undantag när det gäller till exempel ungdomar som är 

inne i ett aktivt missbruk eller när konsulenterna känner att de av någon anledning inte kan 

handleda familjehemmet. Även IT-konsulenterna anlitar andra verksamheter vid behov av till 

exempel psykologstöd eller neuropsykiatriska utredningar. En IT-konsulent som arbetar med 

vuxna nämner att en kartläggning av klientens problematik görs i början av placeringen och att 

delmål utformas och följs upp. IT-konsulenternas syn på familjehemmet är att det ska 

symbolisera en familjär miljö där basen är att klienten får tillhöra en familj som vill denne väl. 

IT-konsulenterna betraktar således familjehemmet som sitt huvudsakliga uppdrag då de 

handleder och stöttar dem. En IT-konsulent uttrycker det så här: 

Vi arbetar ju inte med klienten utan med familjehemmen. Det är dem som vi handleder och stöttar och ger 

råd. Den som är placerad är inte vårt huvudansvar på det sättet. Det ska ju fungera för den placerade 

naturligtvis men det är socialtjänsten som ska se till barnet eller den placerade och ha kontakt och sådär.  

I barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) framkommer att synen på familjehem som vanliga hem 

och som den enda insats som barnet behöver måste förändras då det finns barn som har större 

vårdbehov än att ”bara” komma till ett vanligt hem som ett alternativ till institutionsvård. Detta 

betyder att familjehem allt mer har kommit att betraktas som ett behandlingsalternativ. I och med 

att synen på familjehemsvården har vidgats har efterfrågan på kvalificerade familjehem ökat 

(SOU 2009:68). En T-konsulent påpekar att när verksamheten startade upp för ett antal år sedan 

såg de ett behov av familjehem till klienter med svår problematik. De såg en fördel med 
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familjehem kontra institution då familjehem ansågs ge en mer normaliserad och skyddad miljö 

där klienten inte får så mycket påverkan från andra med samma problematik. T-konsulenterna 

kan således sägas ha anpassat sig till det nya behovet då de själva säger sig bedriva behandling 

och kan betraktas som ett alternativ till institutionsvård. En IT-konsulent har en annan syn på 

familjehemsvård och säger så här: 

Familjehem är definitivt inte behandlingshem där man kan säga att nu jobbar vi efter den här metoden, därför 

att familjehem har biologiska barn. Det blir så konstigt då om vissa har en speciell fickpeng, det går inte (…). 

Det ska finnas ett syfte med det man gör också. Att det ska finnas en tanke att det här är bra för den här 

individen utifrån det här. Inte bara det här gör vi för att det ingår i behandlingen. Så kan man inte tänka, då 

blir det någon slags fabrik till slut. 

En T-konsulent påpekar att socialtjänstens syn på familjehemsvård under de senaste åren har 

förändrats, då fler och fler kommuner vänder sig till dem och är beredda att prova familjehem 

istället för institutionsvård. Vidare menar en annan T-konsulent att institutionsvård är ett 

omöjligt koncept då det inte fungerar att placera tonåringar med problembeteenden tillsammans 

eftersom de drar lärdom av varandra och det skapas ”en plantskola för nya banditer”. Även 

forskning har visat på att institutionsvård leder till negativa effekter, något som också bidragit till 

att familjehemsplaceringar allt mer kommit att efterfrågas för barn med beteendeproblem (SOU 

2009:68). Både nationella och internationella studier har vidare visat att placeringar utanför det 

egna hemmet, däribland institutionsplaceringar, har gjorts på lösa grunder. Men idag när en 

evidensbaserad praktik är i ropet handlar det mer om att praktikern ska ha något att grunda sitt 

beslut om insats på (SOU 2007). Då forskning kring institutionsvård visat på negativa effekter 

kan detta förklara varför socialtjänsten idag prioriterar familjehemsvård framför institutionsvård. 

Konsulenternas syn på sin egen funktion 

Majoriteten av konsulenterna beskriver sin funktion som ”spindeln i nätet”. En T-konsulent 

beskriver att: 

Har man ett ärende så har man nätverket med föräldrar och mormor och syskon och så har man socialtjänst, 

vänner och bekanta, familjehemmet, så har man kanske psykiatrin, skola… plötsligt är det tjugo pers kring 

lilla Kalle där folk drar och sliter. Och där gäller det att kunna hålla i det. 

Även Svensson m.fl. (2008) påpekar att socialarbetarens roll kan beskrivas som ”spindeln i 

nätet”. Detta kan vidare jämföras med den samordnande rollen som Lindgren (1999) menar att 

socialarbetaren ofta har i förhållande till anhöriga och andra yrkesgrupper. Samtliga 

verksamheter i denna studie har antingen socialtjänsten eller kriminalvården eller både och som 

sina uppdragsgivare och en förfrågan om en placering kommer alltid ursprungligen från dem. 

Svensson m.fl. (2008) menar att socialarbetare när det gäller interventioner och lösningsförsök 
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av sociala problem kan lämna över dessa till andra verksamheter. Samtliga konsulenter menar att 

socialtjänsten lägger över ett stort ansvar på dem när de gör placeringar hos verksamheterna. 

Även om uppdragsgivaren har ett huvudansvar uttrycker många likt en T-konsulent det som att 

”tyvärr är det så med socialtjänsten att de släpper över ett ärende till oss och sen försvinner de”. 

En IT-konsulent uttrycker det enligt följande: 

Socialtjänsten lämnar ju över till en viss del, sen är det ju de som har myndighetsansvaret och är ansvarig för 

klienten och den som är placerad. Men vi brukar ju vara väldigt flexibla i att vi säger ja men vi möter upp och 

är det något som ni vill att vi ska göra träda in så gör vi det. Som genomförandeplan exempelvis. 

Paralleller kan här dras till barnskyddsutredningen (2009:68) som menar att trots att 

socialtjänsten köper tjänster av konsulentstödda verksamheter är det viktigt att socialtjänsten 

behåller sin kompetens och inte lägger över för mycket ansvar på de konsulentstödda 

verksamheterna. 

Professionens roll är enligt Molander & Terum (2008) knutet till ett tillitsbaserat ansvar. 

Gemensamt för alla konsulenter är att de upplever att de har tillit från uppdragsgivare att utföra 

de arbetsuppgifter som de blir tilldelade. Detta kan kopplas till det Grimen (2008) skriver om att 

samarbete mellan professionella kan sägas vara präglat av tillitskedjor, där de professionella kan 

ta kvaliteten vad gäller den andres arbete för givet. En undersökning som gjorts i samband med 

barnskyddsutredningen har dock betonat att problem som kan uppstå vid anlitandet av 

konsulentstödda verksamheter är att socialtjänsten förlorar en viss insyn (SOU 2009:68). Även 

en T-konsulent påpekar att så kan vara fallet: 

Jag vet ju inte hur andra företag gör men det är ju inte säkert att de skickar såna här rapporter och tar kontakt 

med socialtjänsten på det sättet vi gör, det är ju svårt att veta men jag kan tänka mig att det kan skilja sig åt 

där. Och det är ju klart att det blir väldigt självgående och lite insyn. Då kan det ju ta tid innan socialtjänsten 

upptäcker att något är fel, och ifall den placerade inte vågar prata för sig så det är ju klart lite risk för minskad 

insyn och det gäller ju att de litar på den verksamhet som de har anlitat. 

Konsulentens utsaga styrks av Grimen (2008) som menar att en svaghet med tillitskedjor mellan 

professionella är att fel kan begås i ett led som inte upptäcks i ett annat led. En IT-konsulent 

menar dock att en förlorad insyn från socialtjänstens sida inte behöver vara fallet. Konsulenten 

påpekar att socialtjänsten i relation till sina egna placeringar enligt lag endast behöver prata med 

den som är placerad en gång i halvåret, vilket konsulenten menar ger en dålig insyn över hur det 

ser ut i praktiken. Konsulenten framhäver vidare att socialtjänsten egentligen kan ha bättre insyn 

i de placeringar de gör via konsulentstödda verksamheter än vad de har med sina egna 

placeringar i de fall de får regelbunden information från den konsulentstödda verksamheten. 

Samtliga konsulenter beskriver att socialtjänsten vänder sig till dem på grund av tidsbrist och att 
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familjehemmet många gånger kan få bättre stöd av en konsulentstödd verksamhet jämfört med 

socialtjänsten. Detta då de konsulentstödda verksamheterna har färre ärenden än socialtjänsten 

vilket gör att de får mer tid till familjehemmet och den placerade. Även Grimen (2008) menar att 

professionella genom att överlåta till andra att utföra vissa arbetsuppgifter kan spara tid. En IT-

konsulent beskriver att det är stor skillnad mellan verksamheten och socialtjänsten och säger att: 

Vi har färre ärenden per konsulent än vad de har och det innebär att vi har mer tid att lägga ner på att stötta 

familjehemmen som sen i sin tur förhoppningsvis ska ge ett bättre resultat för den som är placerad. 

Även en studie har enligt Farmer (2010) visat på att stöd till familjehemmet kan leda till att 

familjehemsföräldrarna upplever minskade påfrestningar och att de i sin tur bättre kan tillgodose 

barnets behov och öka dess välmående. T-konsulenterna lyfter fram att det också kan handla om 

en kompetensfråga då socialtjänsten ibland kan sakna kompetens när det gäller klienter med 

svårare problematik och att de därför väljer att vända sig till konsulentstödda verksamheter. En 

IT-konsulent betonar att socialtjänsten ofta inte har egna familjehem till vuxna och att de därför 

vänder sig till deras verksamhet eller andra som kan erbjuda sådana familjehem. En IT-konsulent 

ser det som att socialtjänsten får bättre familjehem när de anlitar konsulentstödda verksamheter 

än vad de själva förmår att hålla igång. Även en T-konsulent tror att arbetet med klienten många 

gånger kan bli mer professionellt när placeringen sker genom en konsulentstödd verksamhet 

motsvarande deras då konsulenterna har mer tid och arbetar aktivt med klientens problematik. 

Också Svensson m.fl. (2008) påpekar att det sociala arbetet har utvecklats och förfinats av olika 

organisationer som bildats på senare tid. Detta skiljer sig från de kommuner som deltagit i 

barnskyddsutredningens undersökning då de anser att de familjehem som rekryteras av 

konsulentstödda verksamheter är sådana som kommunerna egentligen inte bedömer ha 

tillräckligt hög kvalitet (SOU 2009:68). 

Konsulenternas syn på familjehemmet 

I barnsskyddsutredningen (SOU 2009:68) framhävs att ett uppdrag som familjehemsföräldrar 

kräver stor kunskap om ett barns behov samt förmåga till att kunna hantera svåra situationer som 

kan uppstå. Därmed är det viktigt att familjehemmet får stöd och utbildning för detta uppdrag. T-

konsulenterna berättar att de utbildar sina familjehem utifrån det KBT-koncept som de själva 

arbetar efter och de betonar vikten av att familjehemmet håller fast vid detta. En T-konsulent ser 

det som att familjehemmet jobbar på uppdrag av dem och socialtjänsten i ett tätt samarbete och 

menar att familjehemmet på så sätt kan betraktas som professionellt. Detta är även en utveckling 

som Ward och Munro (2010) har uppmärksammat i och med att familjehemmen i England har 

kommit att anta en mer professionell roll då de numera arbetar i ett team tillsammans med 

socialarbetare, familjevårdskonsulenter samt biologiska föräldrar. Vad gäller IT-konsulenterna 
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ställer de i dagsläget inga utbildningskrav på sina familjehem. En IT-konsulent berättar att de 

anordnar utbildningsdagar där familjehemmen kan lämna önskemål om ämnen som de skulle 

vilja diskutera. Dessa utbildningstillfällen är dock inte obligatoriska. Men konsulenten berättar 

att de planerar att införa en grundutbildning nästa år så att de vet att alla familjehem har en grund 

att stå på. 

Samtliga konsulenter berättar att de erbjuder konsulentstödd handledning till sina familjehem 

och menar att detta är viktigt. Även Farmer (2010) betonar betydelsen av att familjehems-

föräldrar som tar hand om barn med en allvarlig problematik får stöd. Majoriteten av 

konsulenterna anpassar handledningen efter befintligt behov, framför allt i början av placeringen. 

En T-verksamhet urskiljer sig dock från övriga verksamheter genom att erbjuda olika 

behandlingspaket som avgör hur ofta de träffar klienten och familjehemmet. Socialstyrelsen 

(2002:2) har tidigare påvisat brister i familjehemsvården vad gäller utbildning och handledning 

av familjehem. Utifrån ovan nämnda kan samtliga verksamheter sägas bidra till en förbättring av 

denna aspekt av familjehemsvården. 

Arbetssätt och metoder 

Nedan redogörs för konsulenternas förhållningssätt till metoder i det dagliga arbetet samt vilka 

medel de tar till för att säkerställa att klienten får god vård. 

Hur förhåller sig konsulenterna till användandet av metoder i det dagliga arbetet? 

T-konsulenterna lyfter fram kognitiv beteendeterapi (KBT) som en bas i verksamheten, vilket 

både konsulenten och familjehemmet använder i arbetet med den placerade. Konsulenterna 

betonar vikten av att hålla fast vid denna riktning så att alla arbetar på ett likartat sätt och så att 

arbetet med placeringarna kan mätas och följas upp. Svensson m.fl. (2008) menar att en 

gemensam kunskapsbas är en förutsättning för att en yrkesgrupp ska kunna betraktas som en 

profession samt att det kan bidra till att få allmänhetens förtroende. En konsulent uttrycker att: 

Håller man sig till KBT-konceptet och de metoder… och i det ligger också att man mäter, kontrollerar 

resultat och följer upp… då vet man att det fungerar (…). Man skulle ju aldrig lämna bilen till en bilverkstad 

som man inte tror på, utan man lämnar den ju till en märkesverkstad eller nån som kan det där. Och det är ju 

samma här. 

Detta kan relateras till Thomassens (2007) syn på EBP, som bland annat handlar om att kunna 

mäta effekter av olika typer av behandling. För detta krävs att standardiserade procedurer för 

behandling efter klara kriterier utvecklas vilket sker i form av manualer över hur behandlingen 

ska bedrivas steg för steg. Vidare är vikten av att kunna visa på goda effekter av en insats enligt 

engelska forskningsresultat betydelsefullt för att inte förlora allmänhetens förtroende 
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(Socialstyrelsen, 2000:2). En T-konsulent berättar att de anser det är viktigt att göra en 

beteendeanalys kring den placerades problematik för att läsa ut vad det viktigaste problemet är 

och sedan välja insats efter det. Även detta kan relateras till EBP som enligt Oscarsson (2009) 

och Svensson m.fl. (2008) bland annat handlar om att ge klienten bästa möjliga insatser i 

förhållande till de problem som han eller hon har. 

IT-konsulenterna berättar till skillnad från T-konsulenterna att de inte håller fast vid någon 

särskild metod utan att de är flexibla och anpassar sig till de behov som klienten har då både 

klienter och familjehem ser så pass olika ut. En konsulent beskriver det enligt följande: 

Ju längre jag jobbar desto tydligare blir det för mig att du kan arbeta utifrån vilken evidensbaserad metod 

som helst om du har en bra relation och det har byggts upp en tillit mellan dig och den du ska hjälpa (…) Idag 

försöker jag nog använda den behandlingsmetod och den teori som fungerar för den person jag möter, och jag 

tror inte att det finns en metod som fungerar för alla. Min grundsyn är att de jag möter känner att de ska bli 

bemötta på ett respektfullt och ödmjukt sätt, att jag vet inte vad som är bäst för dig men jag kan tillsammans 

med dig hjälpa till att ta reda på hur vi ska kunna hjälpa dig. 

En av IT-verksamheterna tar sin utgångspunkt i psykodynamisk teori och några IT-konsulenter 

betonar anknytningsteorin som betydelsefull för de relationer som skapas i familjehemmet. Även 

systemteori och miljöterapi nämns som en grund medan några IT-konsulenter menar att det även 

kan vara bra att ta hjälp av olika metoder vid behov då det ena inte behöver utesluta det andra. 

Utifrån ovan nämnda kan T- och IT-konsulenternas syn på arbetet med klienten och användandet 

av metoder sägas skilja sig åt. Då T-konsulenterna strikt använder en och samma metod för 

behandling av klienten kan de sägas jobba mer manual- och evidensbaserat än vad IT-

konsulenterna gör. Jergeby (2008) hävdar att även om det finns ett vetenskapligt stöd för en viss 

insats så behöver det inte innebära att den fungerar för alla och det är därför viktigt att praktikern 

utgår från sin egen praktiska erfarenhet och brukarens specifika livssituation när denne värderar 

användbarheten hos en insats. IT-verksamheterna kan sägas beakta detta då de utgår från 

klientens behov vid val av metod. Månsson (2000) menar att införandet av manualer och 

standardiserade metoder i socialt arbete kan bidra till en avprofessionalisering av det sociala 

arbetet då socialarbetare förlorar möjligheten till att självständigt planera och utforma sitt arbete. 

Månsson (2007) menar dock att en standardisering i och med ett evidensbaserat socialt arbete 

kan motverkas genom att praktikern utgår från den specifika klientens problematik och sedan 

utformar en insats utifrån det. Det tillvägagångssätt som IT-konsulenten i citatet ovan beskriver i 

sitt val av insats samt de andra IT-konsulenternas liknande tillvägagångssätt kan således tänkas 

motverka en standardisering av socialt arbete. Enligt Thomassen (2007, s. 169) betraktas EBP 

dock som ”den bästa kvalitetssäkringen av kunskap och praktisk tillämpade metoder”. Även om 

T-konsulenterna som ovan nämnts använder sig av en och samma metod berättar en T-konsulent 
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att de ändå kan säga nej till en placering om metoden betraktas som olämplig för individen i 

fråga. 

Hur beaktar konsulenterna att placeringen inte gör mer skada än nytta? 

En av T-konsulenterna beskriver ett Y-OQ-formulär vilket är ett frågeformulär som berör en rad 

olika problematiska situationer, beteenden och sinnesstämningar hos individen. Detta formulär 

fylls i regelbundet av klienten varpå en utvärdering och uppföljning av placeringen kan ske. 

Även en IT-konsulent berättar att de ganska nyligen börjat använda utvärderingsinstrumentet Y-

OQ och att de utvärderar under tiden som klienten är placerad. IT-konsulenten menar att detta 

instrument är bra för att kunna se om något har gått fel och vad detta kan tänkas bero på, vidare 

menar konsulenten att det också är ett sätt att få in ett evidensbaserat arbete. Konsulenten betonar 

även att instrumentet är bra på så vis att det kan ge en bekräftelse på att konsulenterna och 

familjehemmen gör ett bra arbete. Utvärdering av den egna insatsen och effektiviteten är även 

något som Thyer (2004) betraktar som ett steg för att uppnå ett evidensbaserat arbete. Då T- och 

IT-konsulenterna ovan anser att utvärdering är viktigt att göra under tiden som klienten är 

placerad kan dessa sägas sträva efter att arbeta evidensbaserat. En T-konsulent berättar att ”det vi 

kan se är att problemen minskar när man är hos oss. Det är ju bra, sen är det ju en tillrättalagd 

miljö. Den stora frågan är, kan man vidmakthålla de här förändringarna?” Ingen av verksam-

heterna gör utvärderingar efter respektive placering, konsulenterna menar att det hade varit bra 

men att det är svårt att genomföra när placeringen är avslutad och klienten flyttat någon 

annanstans. Då tidigare studier har vittnat om att många barn farit illa i samband med placeringar 

utanför det egna hemmet trots att ansvariga trott att de haft individens bästa för ögonen, menar 

Jergeby (2008) att utvärdering krävs för att praktikern ska ha något att grunda sitt beslut på och 

för att insatsen inte ska leda till mer skada än nytta. Då majoriteten av konsulenterna i denna 

studie utvärderar sina placeringar kan det sägas vara en del i att säkerställa att den placerade får 

god vård. 

Oscarsson (2009) menar att dokumentation av insatser är en del i att bygga upp en lokal 

beprövad erfarenhet samt att utveckla en professionell kompetens. Flera T-konsulenter lyfter 

fram vikten av att dokumentera grundligt under placeringstiden. En T-konsulent berättar att 

verksamheten i och med sitt tillstånd har dokumentationsplikt. Detta kan vara en av 

anledningarna till att flera T-konsulenter lyfter fram dokumentation som en viktig del i arbetet. 

Även IT-konsulenter betonar betydelsen av dokumentation gällande den placerade. En IT-

konsulent menar att dokumentationen inte bara är till nytta för socialtjänsten utan att ”det är 

ganska bra för mig själv också för då kan jag också se och fundera kring det som händer eller det 

som inte händer för det kan ju vara nog så viktigt ibland att fundera över det”. En annan IT-

konsulent arbetar systematiskt med sin dokumentation och utgår från BBIC och samma 



28 

 

observationspunkter som socialtjänsten gör med motivet att BBIC används av de flesta 

kommuner. Konsulenten menar att ”då är det ju ganska bra om man utgår från samma ram, 

samma utredning och samma observationspunkter som socialtjänsten gör”. Socialstyrelsen 

(2009b) betonar att BBIC idag används aktivt av nästan alla svenska kommuner och Thomassen 

(2007) menar att det ger socialtjänsten verktyg för att åstadkomma ett så kallat kunskapsbaserat 

socialt arbete. Konsulentens syn på hur dokumentationen bör se ut kan likt socialtjänstens 

betraktas som en strävan efter att uppnå ett evidensbaserat eller kunskapsbaserat socialt arbete. 

Konsulenternas syn på professionalitet 

IT-konsulenterna och en T-konsulent lyfter fram utbildning för det yrke man utövar som en 

viktig aspekt av och grundläggande för professionaliteten. Även Castro (1992) menar att ett 

akademiskt utbildningsbevis är centralt för den enskilda professionen då detta bevis kan 

betraktas som en indikator på professionell expertis. Det kan även sägas informera allmänheten 

eller potentiella klienter om vad de kan förvänta sig av en yrkesgrupp (Castro, 1992). IT-

konsulenterna och en T-konsulent betonar erfarenhet som ett andra led i professionaliteten och 

menar således att en utbildning inte är tillräckligt för att kunna arbeta professionellt. En IT-

konsulent ger en målande beskrivning av detta: 

Jag kan vara snickare, jag vet precis hur jag slår i en spik, jag är vänlig mot mina kunder, och det är klart att 

jag kommer och sågar och sätter in de här fönstrena hos dig och jag vet hur jag ska göra. Men så kan det ju 

vara så att jag är praktiskt dåligt lagd alltså… jag fixar inte det där, rätt vad det är så slår jag hammaren 

genom fönstret för att jag är så dålig på att träffa spiken. Då är det ju själva utövandet där, jag måste vara 

tränad och då är det ju erfarenheter som spelar in. 

Vidare betonar IT-konsulenterna den individuella yrkesutövningen som en viktig del av 

professionaliteten. En konsulent betonar vikten av att aldrig förlora sig själv utan hela tiden vara 

medveten om och kunna urskilja en gräns ”när det gäller vad som är jag och vad som är andra”. 

En annan konsulent lyfter fram betydelsen av att vara allsidig, att inte låsa fast sig i något utan 

vara öppen för nya möjligheter och alternativ. T-konsulenterna fokuserar däremot mycket på 

professionaliteten utåt, och betonar att de kan få kämpa lite extra på grund av att de är privata 

verksamheter. En T-konsulent uttrycker det som att: 

I och med att vi jobbar inom privat verksamhet är det lätt att komma med argument om att vi försöker tjäna 

pengar på folks olycka. Det finns en sån tradition i Sverige att det är fult att ta betalt för att man hjälper 

någon. Medan det går alldeles utmärkt om man ska hjälpa någon fysiskt som tandläkare, läkare då är det okej, 

men mår man dåligt psykiskt då är det inte okej, då är det fult. Och det tror jag är en ganska lång process 

innan man får acceptans för att man tar betalt. 
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T-konsulenterna betonar evidensbaserade metoder som en viktig del av professionaliteten och 

framhäver att det är viktigt att hålla sig till det som verksamheten säger att de gör. Detta kan 

kopplas till vad Molander och Terum (2008) menar att paralleller kan dras mellan en 

evidensbaserad praktik och professionalitet. Vidare kan professionalisering enligt Dellgran och 

Höjer (2000) ske på en både individuell och kollektiv nivå. Den individuella nivån handlar om 

individens utveckling av förmåga och kompetens för att fullgöra yrkesutövningen medan den 

kollektiva nivån handlar om hur en yrkesgrupp hanterar relationen till omgivningen (Dellgran & 

Höjer, 2000). IT-konsulenternas utsagor om den individuella yrkesutövningen kan kopplas till 

den individuella nivån av professionaliteten medan T-konsulenternas utsagor till större del kan 

hänföras till den kollektiva nivån.  

En T-konsulent framhäver att den professionelle ska kunna stå för den vård som ges och den ska 

kunna synas och tåla en utomstående granskning. Detta är en åsikt som delas av Svensson m.fl. 

(2008) som menar att socialt arbete inte bör utföras i hemlighet utan ska tåla utomstående och 

offentliga granskningar. Vidare framhäver en IT-konsulent att det är viktigt att det arbete som 

utförs i verksamheten stämmer överens med den egna synen på socialt arbete, samt moral och 

etik när det gäller arbete med barn, ungdomar och vuxna som har det svårt. Konsulenten påpekar 

vidare att den professionelle bör kunna stå bakom det arbete som utförs, och inte hamna i 

girighet. Detta kan jämföras med ett essentialistiskt synsätt som enligt Svensson m.fl. (2008) 

handlar om att den professionelle kan agera självständigt med klientens och samhällets bästa för 

ögonen. En IT-konsulent betonar att det känns bra att deras verksamhet inte är vinstdrivande och 

att denne inte skulle ha valt att jobba i en vinstdrivande verksamhet då ”matchningstänket” som 

de arbetar utifrån, det vill säga att matcha klienten mot rätt familjehem, kanske inte går att göra 

på samma sätt. Konsulenten uttrycker att: 

Vi säger ju nej om vi inte kan matcha, jobbar man i en vinstdrivande verksamhet är det viktigt att man 

faktiskt gör de placeringar och de förfrågningar som kommer in, vilket kanske inte alltid gynnar den som blir 

placerad. Sen så kanske det ser olika ut för olika verksamheter men jag tror att det kanske finns en risk för att 

det blir så och det är ju lite tragiskt. 

De vinstdrivande verksamheter som konsulenten pratar om kan kopplas till ett processuellt 

synsätt vilket enligt Svensson m.fl. (2008) handlar om de strategier som professionsföreträdare 

använder för att påverka och erövra maktpositioner. Till skillnad från det essentialistiska 

synsättet ryms här ett cyniskt perspektiv där det inte längre handlar om att ha klientens bästa för 

ögonen (Brante, 1987, ref. av Svensson m.fl., 2008, s. 76).  

Svensson m.fl. (2008) framhäver vikten av att särskilda etikkoder utvecklas över vilka 

handlingar som anses vara lämpliga och hur de professionella yrkesutövarna ska agera. Dessa har 
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både funktionen att socialisera in nyanställda i den specifika verksamheten samt att skapa en 

trygghet hos allmänheten när det gäller hur professionen förväntas agera. Samtliga konsulenter 

hade svårt att redogöra för några specifika etiska riktlinjer för verksamheten. En gemensam syn 

på etik som konsulenterna lyfter fram är dock att det handlar om att se till klientens bästa och att 

behandla alla klienter och familjehem med respekt. 

Tillståndsplikt och tillsyn 

Nedan redogörs för bestämmelser om familjehemsvård som de ser ut idag samt för 

konsulenternas reflektioner om en eventuell lagändring i frågan. 

Konsulenternas reflektioner kring tillståndsplikt för familjehemsvård 

Av 7 kap 1 § pkt 4 SoL framgår att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en 

enskild individ inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt får bedriva verksamhet i form 

av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var 

verksamheten bedrivs (Norström & Thunved, 2010). T-verksamheterna har idag ett 

öppenvårdstillstånd enligt denna paragraf vilket de hann få av länsstyrelsen innan 

tillsynsansvaret överlämnades till Socialstyrelsen. Detta anser T-konsulenterna sig behöva då de 

själva bedriver behandling och arbetar med klienter som har en svår social problematik. De har 

även utrednings- och behandlingsteam knutna till sig som de anlitar vid behov. IT-

verksamheterna har inget tillstånd för att bedriva familjehemsvård. IT-konsulenterna framhäver 

att de inte ansökt om något tillstånd då de menar att de inte innefattas i detta på grund av att de 

inte säger sig bedriva någon vård.  

Barnskyddsutredningen (2009:68) föreslår att tillståndsplikt ska krävas för konsulentstödda 

verksamheter som erbjuder psykosocialt stöd eller behandling till barn och unga som är 

placerade i familjehem. Med psykosocialt stöd avses ”individuellt anpassat samt behovsprövat 

stöd, t.ex. samtalsbehandling, färdighetsträning och deltagande i behandlingsprogram” (SOU 

2009:68, s. 449). De verksamheter som enbart tillhandahåller handledning och stöd till 

familjehem bör enligt utredningen inte vara tillståndspliktiga. Samtliga konsulenter anser att 

införandet av tillstånd i familjehemsvården är ett bra initiativ. Att det bör införas tillståndsplikt 

för privata familjehemsverksamheter är en åsikt som delas av de kommuner vilka deltagit i 

barnskyddsutredningens undersökning i denna fråga (SOU 2009:68). Alla IT-konsulenter 

ifrågasätter dock var gränsen för psykosocialt stöd ska dras. En av dem säger ”ibland när jag åker 

till familjehem sitter jag och pratar med ungdomen där. Vad ska det gå under då? Är det 

psykosocialt stöd då eller är det bara samtal?” En annan IT-konsulent menar att det kanske ska 

finnas skillnader vad gäller tillstånd beroende på vad verksamheten utför. En T-konsulent menar 
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att om en verksamhet som deras arbetar strukturerat för att förändra ett beteende hos den 

placerade och har en tanke och modell för genomförandet så bedriver verksamheten vård och 

behandling och då behövs också ett tillstånd för det. Konsulenten uttrycker vidare: 

Det finns ingen vuxen som placeras som inte har egna problembeteenden, så länge man inte har ett 

skyddsbehov möjligtvis. Så därför är det självklart att man ska ha tillstånd för att ta emot dem. Har man ett 

missbruk, eller ett självskadebeteende eller kriminalitetsproblematik då måste man ju jobba för att påverka att 

det här försvinner. Det räcker inte med att man får mat och husrum och så vidare. Man har massa problem 

som man inte kan ta tag i själv. (…) Jobbar man inte aktivt med att ge dem möjligheter så finns det en 

överhängande risk att situationen finns kvar efter många år. 

Konsulenten ovan samt några andra T-konsulenter anser det vara rimligt att göra skillnad på 

olika typer av placeringar och menar att det inte behövs tillstånd för sådana verksamheter som 

endast bedriver handledning och stöd till familjehem. En av dem beskriver det så här: 

(…) att man gör skillnad på en uppväxtplacering för normala barn vars föräldrar dör i en bilolycka kontra 

barn med en svår ADHD, autism, asberger, missbruk som måste bo i ett familjehem i tre år för att 

överhuvudtaget bli funktionella, som kräver helt andra insatser. 

Några IT-konsulenter menar dock att det ändå borde finnas ett tillstånd för att bedriva själva 

verksamheten i sig, och inte för att bedriva vård och behandling. En av dem anser att det blir 

problematiskt att blanda ihop flera olika roller och uttrycker det som att man inte kan vara en 

”multimänniska som spelar sin egen orkester”. 

I bestämmelserna kring hem för vård och boende framgår att vård ska bedrivas och att 

verksamheten ska bedrivas yrkesmässigt. Det ska även finnas en person med lämplig utbildning 

som kan förstå verksamheten. Om ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en 

enskild individ bedriver yrkesmässig verksamhet i form av hem för vård eller boende får detta 

inte göras utan tillstånd av Socialstyrelsen (Norström & Thunved, 2010). Ett par T-konsulenter 

anser att det borde finnas något motsvarande tillstånd för familjehemsvård som det finns för att 

bedriva HVB-hem. Enligt 3 kap. 1 § och 2 § SoF framgår dock att ett familjehem inte kan 

likställas med ett HVB-hem då de är skilda verksamheter (SOU 2009:68). 

Konsulenternas syn på fördelar och nackdelar med ett tillstånd 

Flera T-konsulenter ser bara fördelar med det tillstånd som de har då det innebär att arbetet är 

regelstyrt och ökar seriositeten för både uppdragsgivare och klient. En T-konsulent menar att de 

gjort ett bra jobb under många år men att de ”kanske inte alltid har fått det erkännandet på grund 

av att det finns andra som är oseriösa och det smittar liksom av sig då”. Även Svensson m.fl. 

(2008) menar att för att betraktas som en profession behöver professionella övertyga allmänheten 

om att den kunskap och de tjänster som erbjuds kan anses vara de bästa och mest adekvata för att 
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inte förlora sin samhälleliga status. En annan T-konsulent nämner fallet med familjehems-

verksamheten Styrmansgården som gett pengar till klienter istället för vård. Konsulenten menar 

att ”det fläckar ner oss totalt” och att allmänheten lätt generaliserar efter en sådan händelse och 

tänker att ”familjehem det är bara buffel och båg”. Även en IT-konsulent menar att allmänheten 

har föreställningar om familjehem som baseras mycket på vad som skrivs i media, där oftast bara 

dåliga exempel nämns. Konsulenten framhäver vidare att ”det finns familjehem som inte borde 

vara familjehem men det är faktiskt så att majoriteten gör ett fantastiskt jobb”. Flera konsulenter 

menar att det är viktigt med någon form av regelstyrning för att undvika incidenter som med 

Styrmansgården. Vidare tror en IT-konsulent att ett tillstånd för verksamheten skulle kunna ge en 

ytterligare status för att kunna påvisa att verksamheten är funktionell, speciellt när det kommer 

till nya uppdragsgivare som de inte har någon upparbetad relation till. En annan IT-konsulent 

beskriver det enligt följande: 

Ska du köra bil så måste du ta ett körkort. Du ska genomgå en viss utbildning, du ska få kunskaper omkring 

teorin i trafiken och du ska lära dig att köra bilen och bevisligen följa trafikregler och kunna framföra 

fordonet på ett bra sätt (…) det ska ligga till grund för det här körkortet så att du får ett tillstånd, det ska 

handla om kvalitet, du ska ha ett bedömningsinstrument där du kan tala om i stora drag hur det går för de här 

klienterna. 

Vad konsulenterna ovan nämnt kan jämföras med vad Castro (1992) menar att en lagstiftad 

yrkesjurisdikation ger professionaliteten en förstärkt och stabil legitimitet i förhållande till 

allmänheten och att detta kan ske genom att staten ger yrkesgruppen en tillit till och berättigande 

av deras kompetens och goda vilja. Konsulentens resonemang kan även härledas till Molanders 

och Terums (2008) tankegångar kring att en yrkesgrupp för att kunna betraktas som en 

profession måste kunna visa att den är värdig mandatet och kan hantera ett uppgiftsområde. 

Ytterligare en IT-konsulent beskriver sin syn på tillstånd så här: 

Om man utgår från att det är utsatta människor som är placerade så är det ju viktigt att det finns någonting. 

För som det är nu kan ju vem som helst bedriva familjehemsvård och alla är inte seriösa. Det finns 

fortfarande barn och vuxna som far illa på olika sätt. 

Även ett par T-konsulenter betonar att klienten kan hamna hos en verksamhet som inte är så 

seriös och som mest ser till den ekonomiska vinningen, och som inte avsäger sig ett uppdrag 

även om det inte går åt rätt håll. Detta kan jämföras med Grimens resonemang om att den 

professionelle har en maktposition gentemot klienten som är sårbar och oftast inte har något 

annat val än att lita på professionella (Grimen, 2008). Konsulentens syn stämmer överens med 

barnskyddsutredningens syn (SOU 2009:68) om att det finns ett behov av en effektiv tillsyn för 

att sortera bort familjehemsvård och familjhem som inte anses vara lämpliga. Även några IT-

konsulenter betonar att tillståndsplikt för familjehemsvård vore bra då det även innebär tillsyn 
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från Socialstyrelsen vilket enligt konsulenterna är något som idag inte sker. En T-konsulent 

menar dock att även om tillstånd för familjehemsvård kan anses vara bra bör det inte betraktas 

som någon garanti för god vård. 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka familjevårdskonsulenters syn på sin 

yrkesutövning i familjehemsverksamheter när det gäller deras uppdrag, arbetssätt och metoder, 

professionalitet samt tillstånd och tillsyn i familjehemsvården. I studien har personal som arbetar 

inom familjehemsverksamheter som har tillstånd för att bedriva vård och behandling jämförts 

med personal som arbetar inom verksamheter som inte har tillstånd. Studien har även syftat till 

att ge perspektiv åt eventuella konsekvenser för familjehemsvården. 

Av resultatet kan sammanfattningsvis sägas att även om de utvalda verksamheterna arbetar med 

familjehemsvård, skiljer sig deras syn på yrkesutövningen åt. Den största skillnaden som 

framträder är konsulenternas syn på sitt uppdrag vilket skiljer sig åt när det gäller vilka de främst 

riktar sina insatser till. T-konsulenterna betraktar både familjehemmet och klienten som sitt 

uppdrag medan IT-konsulenterna endast betraktar familjehemmet som sitt uppdrag. Resultatet 

visar även på en skillnad i synsätt när det gäller arbetsätt och metoder. T-konsulenterna föredrar 

evidensbaserade metoder utifrån ett specifikt KBT-koncept och betonar vikten av att arbeta 

strukturerat och kunna påvisa resultat. IT-konsulenterna utgår inte från någon specifik metod 

utan framhäver istället vikten av att vara flexibel och anpassa metod efter den enskilde klientens 

behov, dock strävar vissa IT-konsulenter efter att arbeta mer evidensbaserat. När det gäller 

professionaliteten har konsulenterna en mer gemensam syn om att utbildning är viktigt och 

samtliga konsulenter menar att det är viktigt att vara professionell även om de lägger något olika 

innebörd i begreppet professionalitet. T-konsulenterna fokuserar på professionaliteten utåt och 

lyfter även här fram evidensbaserade metoder som en viktig del. Detta medan IT-konsulenterna 

fokuserar mer på den individuella yrkesutövningen. Vad gäller frågan om tillstånd för 

familjehemsvård har samtliga konsulenter en positiv inställning då det kan visa på att de är 

professionella och det kan ge en indikator utåt om att de är en seriös verksamhet. Dessa olika 

synsätt kan tänkas få olika konsekvenser för det professionella sociala arbetet vilket diskuteras 

nedan.  

Av resultatet framgår att IT-konsulenterna har en mer traditionell syn på familjehemsvården där 

klienten endast anses behöva ”ett vanligt hem” med en trygg miljö och viktiga anknytnings-

relationer. T-konsulenterna menar utöver detta att de erbjuder familjehemmet som en vårdform 

där alla parter måste arbeta aktivt med befintlig problematik utifrån en evidensbaserad KBT-
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metodik. I barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) framkommer att synen på familjehem behöver 

förändras då det finns barn som har större vårdbehov än att ”bara” komma till ett vanligt hem. 

Vidare framkommer att familjehem allt mer kommit att betraktas som ett behandlingsalternativ 

(SOU 2009:68). Denna utveckling är även något som några konsulenter har erfarenhet av då 

socialtjänsten har börjat prioritera familjehem framför institutionsvård. Trots det dominerar det 

traditionella familjehemmet inom familjehemsvården (SOU 2009:68). Frågan är om 

familjehemsvården har hunnit ikapp utvecklingen, och om det i framtiden krävs att de 

familjehemsverksamheter som idag endast erbjuder handledning och stöd till familjehem måste 

anpassa sig till detta nya behov för att kunna svara upp till efterfrågan på mer kvalificerad 

familjehemsvård. Detta skulle i sådana fall innebära att IT-konsulenternas grundsyn måste vidgas 

när det gäller klienter med svårare problematik. 

Vidare framkommer av resultatet att konsulenterna förhåller sig olika till EBP, då vissa är mer 

för användandet av EBP än andra. Dessa två synsätt kan även urskiljas hos förespråkarna och 

kritikerna till EBP. Även om några generella slutsatser utifrån denna studie är svåra att dra, kan 

en tendens urskiljas i att konsulenterna i de verksamheter med tillstånd arbetar mer enhetligt 

utifrån EBP, vilket exempelvis kan underlätta kontroll utifrån i form av tillsyn av verksamheten 

samt mätning av effekter. Thomassen (2007) lyfter fram EBP som den bästa kvalitetssäkringen i 

socialt arbete. Det handlar även om att ge klienten bästa möjliga insatser i förhållande till de 

problem eller behov som han eller hon har istället för att praktikern bara tror sig veta vad 

klienten behöver (Jergeby, 2008; Oscarsson, 2009; Svensson m.fl., 2008). Kritiker menar dock 

bland annat att det finns en fara i att betrakta EBP som det enda rätta, utan att någon hänsyn tas 

till evidenstänkandets begränsningar (Thomassen, 2007). I och med att det sociala arbetet är 

komplext (Johnsson & Lindgren, 1999) och kräver en reflekterande praktiker menar kritikerna 

att EBP kan bidra till att praktikern blir låst i beslutsprocessen och därmed bortser från en viss 

reflektion och att insats och metod väljs utefter att resultatet ska vara enkelt att mäta. Detta kan i 

sin tur leda till begränsade möjligheter till professionell utveckling (Healy & Meagher, 2004; 

Månsson, 2007; Webb, 2001). I ett vidare perspektiv kan en sådan form av standardisering 

tänkas leda till en avprofessionalisering av det sociala arbetet (Healy & Meagher, 2010; 

Svensson m.fl., 2008). Detta kan dock motverkas om praktikern har förmågan att avvika från en 

redan på förhand standardiserad insats som EBP kräver (Thomassen, 2007). Att inte vara styrd 

av en och samma metod utan att vara flexibel i beslutsprocessen vid val av insats är ett synsätt 

som kan urskiljas hos de verksamheter i denna studie som inte har ett tillstånd. Utifrån ovan 

nämnda finns för- och nackdelar med båda synsätten. En reflektion som uppkommit utifrån 

resultatet är dock om ett tillstånd likt T-verksamheternas rent utav kräver att verksamheten i 

fråga tydligt kan redogöra för en specifik metodik och vad denna ger för resultat. Detta 
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exempelvis för att Socialstyrelsen ska kunna utföra en tillsyn av verksamheten och kontrollera att 

den lever upp till vad den säger att den gör. Även Bergmark och Lundström (2006) menar att en 

konsekvens av att Socialstyrelsen satsar allt mer på ett evidensbaserat arbete kan bli att praktiker 

måste kunna sätta ord på innehållet i sitt arbete bland annat för att kunna utveckla det. Vidare 

menar författarna att evidensbaserade metoder i och med detta kan komma att få en större roll i 

socialt arbete. 

Idag är det enligt Molander & Terum (2008) till stor del kraven om en evidensbaserad praktik 

som står i fokus för oenigheten om professionsutövelsens natur. Vidare menar Svensson m.fl. 

(2008) att det råder delade meningar om huruvida socialt arbete kan betraktas som en profession. 

Det är inte heller något som kan bestämmas en gång för alla, frågan måste omprövas 

kontinuerligt i de sammanhang som socialt arbete bedrivs (Svensson m.fl., 2008). Av 

konsulenternas berättelse framgår att de kan anta en mer professionell roll än vad socialtjänsten 

kan göra då de har färre placeringar och mer tid till förfogande. I och med att socialtjänsten 

lämnar över en stor del av de placeringar de gör till familjehemsverksamheterna i studien kan det 

tänkas stärka synen på de privata aktörerna som professionella. Enligt konsulenterna finns det 

dock familjehensverksamheter som inte är seriösa och som till exempel endast ser till den 

ekonomiska vinningen vilket kan tänkas motverka en professionalisering av familjehemsvården. 

Detta är även något som Dominelli (1996) uppmärksammat i och med avprofessionaliseringen i 

Storbritannien där privata utövare ersatt den offentliga sektorn med en huvuddrivkraft att uppnå 

vinst utan att se till klientens behov. Av barnskyddsutredningens undersökning som gjorts bland 

kommuner framgår att synen på konsulentstödda verksamheter är att vissa av deras familjehem 

inte håller tillräckligt hög kvalitet (SOU 2009:68). I motsats till detta kan familjehems-

verksamheterna i denna studie sägas förfina familjehemsvården och även bidra till att stärka 

synen på socialt arbete som en profession. Socialt arbete kan enligt Svensson m.fl. (2008) 

betraktas som ett fält av konkurrerande kunskapsintressen och vem som ska betraktas som expert 

i socialt arbete är inte självklart. Om socialtjänsten fortsätter att lägga över lösningsförsök i form 

av familjehemsplaceringar på verksamheterna i studien på grund av att de själva saknar tid, 

kompetens och möjlighet till utveckling kan detta i längden tänkas leda till en privatisering av 

familjehemsvården. 

För familjehemsvård finns idag ett tillstånd enligt 7 kap. 1 § 4 pkt. SoL som innefattar viss 

öppenvård (Norström & Thunved, 2010). Ett problem som diskuterats under studiens gång är att 

begreppet öppenvård inte definieras fullt ut. Av resultatet framgår att vissa verksamheter kunnat 

få tillgång till ett öppenvårdstillstånd medan andra inte har det på grund av att de inte säger sig 

bedriva vård. Barnskyddsutredningens förslag till införandet av ett nytt tillstånd (SOU 2009:68) 

innefattar begreppet psykosocialt stöd. Flera konsulenter menar att vad som ska innefattas i detta 
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begrepp inte är självklart och många konsulenter har en kluven syn på denna fråga. En 

diskussion kan utifrån detta föras kring vilka verksamheter som innefattas i ”psykosocialt stöd” 

och vilka som inte gör det. Det blir här svårt att dra en gräns för vilken typ av vård och 

behandling som tillståndet ska gälla. De IT-verksamheter som vill ha ett tillstånd men inte säger 

sig bedriva någon vård faller även i och med denna definition mellan stolarna. En IT-konsulent 

menar att det är svårt att anta flera roller och föredrar därför att hyra in insatser vid behov. 

Konsulenten menar tillsammans med andra att verksamheten därför inte behöver något tillstånd 

för att bedriva vård utan endast för att bedriva själva verksamheten i sig. I ett vidare perspektiv 

kan tillståndsfrågan tänkas leda till konkurrens mellan konsulentstödda verksamheter med och 

utan tillstånd vilket kan innebära att verksamheter utan tillstånd måste anpassa sig för att inte 

uteslutas från marknaden. I längden kan detta dock innebära att familjevårdsarbetet blir mer 

professionellt, då tillståndet kan fungera som ett bevis för att en verksamhet har seriösa 

intentioner. Det ger också en trygghet för uppdragsgivare och inte minst för klienten och dess 

nätverk. Enligt Molander & Terum (2008) måste en yrkesgrupp för att betraktas som en 

profession kunna visa att den är värdig mandatet och kan hantera ett uppgiftsområde. Ett tillstånd 

kan tänkas visa på att verksamheten uppfyller detta, vilket i sin tur också kan bidra till formandet 

av det sociala arbetet. Svensson m.fl. (2008) menar att det finns olika medel som kan användas 

för att stänga ute andra aktörer för att ta monopol över ett specifikt område. Ett tillstånd kan 

således vara ett sätt att sortera bort oseriösa verksamheter likt Styrmansgården. 

Familjehemsvården har som tidigare nämnts allt mer kommit att betraktas som ett alternativ till 

institutionsvård för individer med ett stort vårdbehov (SOU 2009:68). T-verksamheterna kan 

sägas ha anpassat sig till detta nya behov medan IT-verksamheterna har en mer traditionell syn 

på familjehemsvården. Frågan är om uppdragsgivare är medvetna om de olika synsätten och om 

de väljer typ av familjehemsverksamhet efter klientens behov. Det vore i en vidare studie 

intressant att studera socialsekreterares syn på arbetet med de konsulentstödda verksamheterna, 

hur stor medvetenhet de har om de skillnader som finns emellan de olika verksamheterna när de 

väljer att göra en placering. 
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Bilaga 1 

Min generella och fundamentala utgångspunkt som kristdemokrat och barnminister med ansvar 

för socialtjänsten, är att det i varje barns grundläggande rättigheter ingår att få omvårdnad och 

växa upp under goda och trygga förhållanden samt att få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 

egna förutsättningar. Jag kommer därför fortsätta arbeta aktivt för att vi ska kunna tala om och 

visa på en socialtjänst som fungerar i hela landet. En socialtjänst vars åtgärder och insatser 

utmärks av rättsäkerhet och kvalitet samt där barnets bästa och barnets rätt att komma till tals 

skall vara självklara utgångspunkter i alla åtgärder som rör barn inom dess verksamhetsområde. 

Maria Larsson Stockholm november 2010 

  



41 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Utbildnings- och yrkesbakgrund 

 Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

 Hur länge har du arbetat i nuvarande befattning? 

Verksamheten 

 Hur många arbetar inom verksamheten? 

 Vad har personalen för utbildning? 

 Kan du kort beskriva verksamheten? 

 Vilken målgrupp riktar ni er till? 

 Vilka insatser kan ni erbjuda era klienter som är placerade i familjehem? 

 Vem utför dessa insatser? 

 Hur ser utbudet av era familjehem ut? 

 Vad har ni för uppdragsgivare? 

 Utgår verksamheten från något specifikt teoretisk perspektiv? 

 Hur visar sig detta i det praktiska arbetet? 

Arbetssätt och metoder 

 Kan du beskriva lite om hur ni arbetar med klienter som är placerade? 

 Hur utreder ni era familjehem? 

 Använder ni er av någon särskild metod i dessa utredningar? 

 Får familjehemmen någon utbildning och handledning? 

 Hur många klienter har varje familjevårdskonsulent? 

 Hur ofta träffar familjevårdskonsulenten sin klient? 

 Utvärderar ni era placeringar och den vård som eventuellt ges? 

 I så fall på vilket sätt? 

Syn på professionalitet 

 Vad innebär att vara professionell för dig? 

 Vad gör du för att uppnå detta? 

 Vad gör verksamheten för att vinna allmänhetens förtroende? 

 Upplever ni att uppdragsgivare har tillit till de uppgifter ni utför, och i så fall på vilket sätt? 

 Vad tror du att uppdragsgivare tycker är bra med att använda sig av er verksamhet? 

 Upplever verksamheten någon konkurrens från andra verksamheter? 

 Finns det några fördelar/nackdelar för klienten att placeras genom privata verksamheter till 

skillnad från att placeras direkt av kommunen? 

 Hur upplever du ditt arbete när det gäller att självständigt planera och utföra arbetsuppgifter? 

 Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för det arbete du utför? 
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 Har personalen någon möjlighet till vidareutbildning? 

 Följer ni några etiska riktlinjer? 

 Vad anser du skulle vara ett krav för att bedriva en familjehemsverksamhet? 

Evidens 

 Ställer ni några krav på era familjehem, i form av till exempel utbildning? 

 Upplever du att du har tid till att dokumentera och reflektera kring de placeringar du gör? 

 Följer ni upp de placeringar som görs och arbetet med klienten? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 Tycker du att det är tillräckligt? 

 Tillägnar du dig den senaste forskningen på området? 

 Om ja, på vilket sätt och hur ofta? 

 Om ja, använder du denna forskning inom ramen för din yrkesutövning? 

 Om ja, på vilket sätt? 

 På vilket sätt tar ni hänsyn till klientens specifika livssituation vid en placering? 

 Hur tillgodoser ni klientens egna önskemål? 

 Tar du hänsyn till dina egna erfarenheter av socialt arbete vid arbetet med placeringar? 

 Om ja, på vilket sätt? 

Tillstånd och tillsyn 

 Har verksamheten något tillstånd för att bedriva familjehemsvård? 

Om ja 

 Vad är det för tillstånd och hur har ni fått det? 

 Vad innebär detta tillstånd för er? 

 Ser du någon skillnad från när verksamheten inte hade detta tillstånd? 

Om nej 

 Skulle ni vilja ha ett tillstånd från en tillsynsmyndighet för att bedriva familjehemsvård? 

 Vilka för- och nackdelar skulle ett tillstånd innebära för er verksamhet? 

 Står verksamheten under tillsyn från en tillsynsmyndighet? 

 Känner ni till att det är en ny lag på gång kallad LBU? 

 Om ja, vad anser ni om den? 

 Vad skulle den innebära för er verksamhet? 

 I den nya lagen vill man införa tillståndsplikt för konsulentstödda verksamheter som bedriver 

psykosocialt stöd men inte till verksamheter som enbart erbjuder stöd och handledning till 

familjehem. Vad anser ni om det? 

 En diskussion som förs i utredningen till LBU är att en oberoende ombudsman ska tillsättas 

som det familjehemsplacerade barnet ska kunna vända sig till. 

 Vad anser du om det? 

Övrigt 

 Är det något övrigt du vill tillägga? 


