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Abstract 

 Title: "There is a lack of knowledge about 5:2 at our workplace"- A qualitative study 

of  child-welfare workers and  social workers within foster- care reasoning about the Swedish 

law;  SoL 5 kap. 2 §. 

Authors: Marisu Cooper & Samuel Kandalin 

Level: Bachelor´s Thesis, 15 credits 

Subject: Social Work  

Program: Social Work Program, Linnéuniversity Växjö 

Term: Autumn term 2018 

Supervisor: Åsa Söderqvist Forkby 

 

The aim of this study is to enhance the understanding of the possibilities and limitations of 

using the swedish law; SoL 5 kap. 2 §, among child- welfare workers and social workers 

within foster- care. The purpose of this law is to be able to prohibid or limitate inadequate 

foster-homes from taking care of foster-children. 

Qualitative interviews were conducted with three child-welfare workers and three social 

workers within foster-care, from three different municipalities. We have used hermeneutic 

interpretation to look at the empirical material and the theoretical framework of the study 

consists of Michael Lipskys theory about street-level bureaucracy. We also took part of 

previous research and other relevant literature in the field of foster-care to analyze the 

material. 

The result we found was that the knowledge and use of the law; SoL 5 kap. 2§ was limited. 

Some of our respondents had never heard about the law and none of our respondents had 

experience of using the law in their cases. Our respondents then, started to resonate about why 

they think that they have little knowledge about the law, and connected it to that there are 

deficiencies within the organization that create limitations in the social secretary's work in 

foster-home care. This limitations results in the social-workers having little knowledge about 

the law and not using it, even though they have high discretion in their everyday- job. 

To limitate inadequate foster-homes from having- and receiving placements, the social 

workers moved the child from the foster-home, and later gave negative references if other 

municipalities called, when they were thinking of placing a child in that specific foster-home. 

Our results show that this was not an optimal way of trying to limitate inadequate foster-

homes. Our respondents had experiences of other municipalities placing children in foster-

homes that they had given bad references about. 
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1.Inledning 
  

Familjehemsvårdens innehåll och kvalité har under de senaste decennier diskuterats och ett 

flertal utredningar från IVO pekar på brister och behov av åtgärder (se t. ex; IVO, 2017 - 15; 

IVO, 2016 - 2; IVO, 2016 - 21). 

Vårt Intresse för familjehemsvården väcktes i samband med att en av författarna deltog på en 

utbildning, där föreläsaren tog upp utmaningar inom familjehemsvården. Exempel på dessa 

utmaningar kan vi finna i de ovannämnda IVO rapporterna, då rapporterna till exempel tar 

upp brister, såsom att familjehemsutredningar kan vara ofullständiga och inte bli klara inom 

utsatt tidsram, samt att de hem där barn placeras i, inte alltid utreds (detta var särskilt 

förekommande under år 2015, då många ensamkommande barn placerades skyndsamt). 

Vidare framgår att det upptäckts brister gällande vård- och genomförandeplaner, då de kan 

saknas eller ha bristfällig information. Uppföljningar i ärenden kan också bli fördröjda och i 

vissa ärenden sällan utföras. När utredningar och bedömningar brister är risken stor att barnen 

får fel insats och när planering brister och uppföljningar inte blir av i tid lämnas barnen och 

även familjehemmen i större utsträckning utan mål och struktur (IVO, 2017 – 15; IVO, 2016 - 

2). Uppföljningskontakten ska även fylla den viktiga funktionen, att barnet får en nära relation 

till sin handläggare och på så sätt kunna känna tillit till hen. Handläggaren kan på detta sätt få 

en större förståelse för barnets livssituation och till exempel lättare kunna upptäcka om något 

inte skulle stå rätt till i barnets placering (Prop. 2012/13:10) 

En central och återkommande frågeställning i föreläsningen var således hur en kan rekrytera 

lämpliga familjehem samt hur det kan undvikas att rekrytera olämpliga familjehem. Två sätt 

som bland annat togs upp var genom att utföra ett grundligt utredningsarbete och genom att 

tillämpa den lagen som finns för att hindra att olämpliga familjehem tar emot barn i sitt hem; 

SoL 5 kap. 2 §. 
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1.2 Problemformulering  
 

 Enligt statistik är placerade barn en av de mest utsatta grupperna i samhället. Forskning 

belyser att placerade barn har sämre psykisk och fysisk hälsa, lägre utbildningsnivå, samt 

förhöjd risk för sociala problem i vuxen ålder, jämfört med icke placerade barn (se t. ex 

Vinnerljung, 2006; Kääriälä & Heikki, 2017; Höjer & Sjöblom, 2013; Socialstyrelsen, 2018). 

Enligt barnkonventionen (Unicef, 2009) har alla barn en rättighet till att få den omvårdnad, 

omsorg och uppfostran de är i behov av, samt att de skyddas mot olika typer av våld, vanvård 

eller övergrepp. I placerade barns fall har samhället det yttersta ansvaret att detta tillgodoses, 

vilket gör att det är viktigt att utgångspunkten för deras samhällsvård är trygg, säker, av god 

kvalitet och utgår från barnets perspektiv (Socialstyrelsen, 2013; Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2016). 

Familjehemsvården har kritiserats vara bristfällig, vilket kan leda till att gruppen barn och 

unga blir än mer utsatt. Lundström (2011) skriver att familjehemsvården i Sverige har varit 

och fortfarande är grundad på normer snarare än vetenskap. Vanvårdsutredningen (SOU 

2009:99; SOU 2011:61) konstaterar bland annat att barns rättsskydd är större fram till beslut 

och dom än under själva samhällsvården. 

Enligt Vinnerljung, Sallnäs och Berlins (2014) sker det sammanbrott i familjehem i vart fjärde 

fall av alla placeringar nationellt och internationellt. Detta innebär att placeringen slutar för 

tidigt, ofta skyndsamt och vanligtvis utan en vidare planering för vad som händer efteråt. 

Socialstyrelsen (2013) rapporterar att sammanbrott kan vara en indikation på 

missförhållanden i familjehemmet. Wiklund & Sallnäs (2016) skriver att antalet sammanbrott 

i familjehemsvården sannolikt skulle kunna minska om metoderna för att rekrytera 

familjehem vässades. 

Vanvårdsutredningen (SOU 2009:99, 2011:61) rapporterar att det har framkommit att många 

av de barn som har varit placerade i familjehem, har bevittnat vanvård och kränkande 

behandling. Utredningen rapporterade att det förekom flera fall av försummelser och 
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missförhållanden inom familjehemsvården jämfört med institutionell vård. Detta tyder på att 

den sociala barnavården med främsta syfte att skydda och hjälpa barn misslyckats i samband 

med att rutiner har brustit eller inte existerat för att kunna identifiera dessa missförhållanden 

(Lundström, 2011). 

Socialnämnden har enligt SoL 5 kap 2 § (SFS 2001:453) möjlighet att komma till rätta med 

brister, (SOU 2009:99; SOU 2011:6; Wiklund & Sallnäs, 2016; Lundström, 2011), då det 

gäller missförhållanden i ett familjehem. Ovannämnda lag möjliggör för socialnämnden att 

förbjuda eller begränsa familjehem från detta familjehemsuppdrag. Det har dock visat sig att 

denna bestämmelse sällan används, då det saknas kunskap och riktlinjer kring lagen (SOU 

2014:3). 

Forskning gällande socialtjänstens arbete med begränsning och/eller förbud av familjehem, är 

begränsat baserat på våra eftersökningar. Kunskapsluckan om socialtjänstens arbete med 

begränsning och förbud av familjehem anser vi är viktig att belysa, då lagstiftningen gällande 

begränsning och förbud mot familjehem sällan används, samtidigt som det är konstaterat att 

olämpliga familjehem existerar (SOU 2014:3; SOU 2011:61). 

Två yrkesgrupper inom socialtjänsten som har en framträdande roll i arbetet med 

uppföljningar av familjehemsplacerade barn, samt vid rekrytering och utredning av 

familjehem är barn- och familjehemshandläggare. Dessa yrkesgrupper har ett tätt samarbete 

med varandra, samtidigt som de har olika huvudansvar inom ärendena. Barnhandläggaren är 

mer inriktad på barnets livssituation och kan upptäcka eventuella missförhållanden om barnet 

flaggar för det själv, eller om det uppstår misstankar gällande att barnet far illa utifrån egna, - 

eller andra myndigheters iakttagelser. Familjehemshandläggare i sin tur bedömer om ett 

familjehem är lämpligt eller inte, i samband med rekrytering och utredning och 

stöttar/handleder familjehemmet, vilket också öppnar en dörr för att kunna upptäcka 

olämpliga familjehem och eventuella missförhållanden (socialstyrelsen, 2013). Vi har därför 

valt att intervjua båda dessa yrkesgrupper. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer fördjupa förståelsen kring barn- och 

familjehemshandläggares möjligheter och begränsningar i arbetet med lagstiftningen SoL 5 

kap. 2 § 

1.4 Frågeställningar  
 

-Hur resonerar barn- och familjehemshandläggare kring lagstiftningen gällande begränsning 

och förbud av familjehem, enligt SoL 5 kap. 2 §? 

-Hur beskriver barn- och familjehemshandläggare alternativa tillvägagångssätt för att 

förbjuda olämpliga familjehem att ta emot barn i sitt hem? 

2. Bakgrund 
 

I följande bakgrundsavsnitt ämnar vi ge läsaren förståelse kring centrala teman inom 

familjehemsvården. Detta bidrar till fördjupad förståelse kring hur bedömning av familjehems 

lämplighet förstås samt socialtjänstens utredningsarbete av familjehem. Först presenteras 

statistik gällande familjehemsplacering, därefter beskrivs familjehemsvårdens utveckling ur 

ett historiskt perspektiv. Vidare beskrivs utredningsmetoder och viss lagstiftning som våra 

informanter har att förhålla sig till, samt olika placeringsformer. Vi har även valt att definiera 

de begrepp vi bedömer är väsentliga utifrån uppsatsens inriktning. Dessa begrepp är relevanta 

då de är tätt förknippade med lagstiftningen SoL 5 kap. 2§.   

 

2.1 Statistik gällande familjehemsplacering 
Familjehemsplacering har sedan länge varit den vanligaste placeringsformen. Socialstyrelsen 

uppskattade i en rapport år 2012 att cirka 20 000 barn placeras varje år i heldygnsvård 

(Socialstyrelsen 2013a), sedan dess har det blivit svårare att uppskatta denna siffran, eftersom 

att socialstyrelsen från och med år 2014 enbart redovisar heldygnsinsatser för barn och unga 

med ett fullständigt personnummer. Detta innebär att asylsökande barn, framförallt 

ensamkommande barn, inte ingår i de redovisade heldygnsinsatserna (Socialstyrelsen, 2017). 

Senaste lägesrapporten från socialstyrelsen (2018) visar på att familjehemsplacering inte 
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längre är den vanligaste placeringsformen för barn och unga i Sverige, eftersom att fler 

ensamkommande barn har kommit till Sverige och då oftast placerats i HVB. 

 

2.2 Familjehemsvården- historiskt perspektiv 
År 1785 kom den första fosterbarnsstadgan och då var det fattigvårdsnämnder, 

sockenstämmor och präster som ansvarade för att barnen skulle komma till olika hem. 

Samtidigt som en del barn kom till bra familjer, fanns det även de barnen som utnyttjades i 

första hand som arbetskraft och fick en svår uppväxt (Socialstyrelsen, 2017a). I början av 

1900-talet kom den första lagstiftningen till för att stärka skyddet för barnen, “Lag om 

fosterbarnsvård”, detta efter att samhället börjat reagera på fosterbarnens situation 

(Fredriksson & Kakuli, 2011).  Denna barnavårdslagen gav samhället rätten och skyldigheten 

att ingripa och vid behov ta barn från deras föräldrar, till exempel om de vanvårdades eller 

misshandlades (Socialstyrelsen, 2017a). I samband med detta började även arbetet för att 

förbättra inspektionen av barnavården (Bergman, 2011). 

Runt 1970-talet skedde stora och snabba förändringar. De som var eftertraktade 

fosterföräldrar skulle nu ha erfarenhet av att ha haft fosterbarn eller sommarbarn placerade 

hos sig. Psykologiska teorier blev också mer framträdande, varpå det till exempel ledde till att 

fosterföräldrarnas egen bakgrund och uppväxt blev väsentlig att ta hänsyn till vid 

utredningsarbetet (Ibid). 

Bergman (2011) beskriver också hur kriterier på familjehems lämplighet förändrats, ur ett 

historiskt perspektiv. Som en följd av att barn placeras av andra orsaker och att samhällets syn 

på barndom och föräldraskap har förändrats ställs idag andra krav på fosterhemmet. Fokus har 

bland annat flyttats från det konkreta till det abstrakta när det gäller fosterhemmets 

lämplighet, till exempel från att fästa vikt vid renlighet, mat och materiella förhållanden i 

hemmet till att fästa vikt vid atmosfär, engagemang och hemkänsla. Fokus har vidare flyttats 

från behovet av att fosterföräldrarna lär barnen att arbeta till behovet av att stödja deras 

utbildning. På motsvarande sätt har fokus flyttats från barnens fysiska hälsa till deras 

emotionella och känslomässiga hälsa. 

Utifrån ovanstående text kan en få en förståelse för att ansvarsfördelningen vid placeringar av 

barn inom familjehemsvården varierat genom tiderna. Kriterierna för vad som setts som ett 

lämpligt familjehem eller inte har också varierat. Ur ett historiskt perspektiv kan vi se att 

förändringar i samhället och utveckling av kunskap angående till exempel psykologiska 
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teorier har lett till att samhället lagt vikt vid olika kriterier för att säkerhetsställa att placerade 

barn får en god vård under sin placeringstid. 

2.3 Rekryterings- och utredningsmetoder 
Utvecklingen av samhället, samt utvecklingen av olika teorier inom familjehemsvården har i 

nutid lett till att socialtjänsten bär det yttersta ansvaret för barnens placeringstid. En kan också 

se det som att denna utveckling bidragit till att socialtjänsten i nutid, oftast utgår från följande 

metoder för att kunna göra bedömningar om ett familjehems lämplighet; 

 

I socialtjänstlagen framgår det tydligt att ett familjehem måste vara utrett innan ett barn får 

placeras i familjen (Socialstyrelsen, 2013). Det framgår dock inte vad en utredning ska 

innehålla, vilket ger utrymme för variation. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller 

boende (SOSFS 2012:11) står det dock att en familjehemsutredning ska innefatta 

djupintervjuer. Rasmusson och Regnér (2013) beskriver Gamla och nya Kälvesten 

djupintervjuer som en utredningsmetodik inom familjehemsvården. Intervjuerna förs med var 

och en familjehemsförälder. Gamla Kälvesten är en intervju som bygger på psykodynamiskt 

grund. Den Nya Kälvesten är en omarbetad version av Gamla kälvesten med fokus på 

mentalisering, anknytning och affekter. 

I samband med valet av djupintervju består även en utredning av hembesök, BRA-fam-

intervju, referenttagning, registerkontroller, samråd och djupintervjuer. En 

familjehemsutredning kan ta upp till fyra månader (Kälvesten & Meldahl 1982). 

BRA-fam är ett instrument som består av en mall för bedömning och manual för inhämtande 

av grundläggande information om familjehemsföräldrarna. Den innefattar bland annat frågor 

om ens fysiska och psykiska hälsa, alkoholvanor, tidigare placeringar, synsätt på det tredelade 

föräldraskapet samt syn på barnuppfostran. BRA-fam analyseras utifrån risk- och 

skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2014). 

 

2.4 Lagstiftning inom familjehemsvården 
 

I följande avsnitt redogör vi för en del lagstiftning som barn- och familjehemshandläggare har 

att förhålla sig till i sitt arbete. 
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Familjehemsvården regleras av socialtjänstlagen (SoL 6 kap. och 7 kap.). Utredningskrav av 

jour-och familjehem lyder av Socialtjänstlagen, SoL 6 kap. 6§ 3 st. Detta innebär att familjer 

behöver vara utredda och godkända av socialnämnden för att bli familjehem. Samtidigt är 

socialtjänstlagen en ramlag, där det ges utrymme för varje kommun att utföra egna metodval 

vid utredningar (Socialstyrelsen, 2013). 

2.4.1 Samrådsskyldighet 

Om socialnämnden ska placera ett barn i ett familjehem i en annan kommun så skall 

socialnämnden samråda med den kommunen som barnet skall placeras i, innan beslut om 

placering tas. Har en ytterligare placeringskommun ett barn placerat i den kommunen som 

socialnämnden avser placera i så skall också samråd tas innan beslut om placering fattas. 

Samrådsskyldigheten innebär inte att en kommun kan neka en annan kommun att placera 

barnet i det tilltänkta hemmet (SOSFS 2012:11). Denna bestämmelse finns lagstadgad via 

SoL 6 kap. 6a§ 

 

2.4.2 Referenser 

Enligt (SOSFS 2012:11) ska referenser på vardera tilltänkta familjehemsförälder begäras från 

två oberoende personer. Om andra kommuner har, eller under de senaste fem åren har haft 

barn eller unga placerade i familjehemmet, ska referenser på varje tilltänkt 

familjehemsförälder efter samtycke från denne begäras från dessa kommuner.  

2.4.3 Uppföljningsansvar 

I SoL 6 kap. 7b§ framkommer det att socialnämnden noga ska följa vården av de barn och 

unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende. 

Exempel på hur detta kan genomföras är via regelbundna personliga besök där 

barnet/ungdomen vistas, via enskilda samtal med barnet/ungdomen och/eller via samtal med 

den eller dem som tagit emot barnet/ungdomen. 

Av 2 st. i paragrafen framkommer det att socialnämnden särskilt ska uppmärksamma barnets 

eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och 

andra närstående. 

2.4.4 barnhandläggare 

Av SoL 6 kap 7c§ framkommer det att i samband med att vård ges i ett familjehem, 

stödboende eller hem för vård eller boende, ska det finnas en särskilt utsedd socialsekreterare 

av nämnden som ansvarar för kontakten med barnet/ungdomen 
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Av 2 st. i paragrafen framkommer det att socialsekreteraren ska besöka barnet/ungdomen 

regelbundet, i den omfattning som är lämplig utifrån barnets/ungdomens behov och önskemål. 

 

2.4.5 Övervägan av vård 

Enligt SoL 6 kap 8§ ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 

utanför hemmet av ett barn med stöd av socialtjänstlagen fortfarande behövs, samt hur vården 

bör inriktas och utformas 

 

2.4.6 Förbud mot att vara familjehem via SoL 5 kap. 2 § 

När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa möjligheterna för en 

person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn. Detta framgår i 

lagen SoL 5 kap. 2 § Denna bestämmelse förtydligades i slutet av 1900-talet för att kunna 

omfatta alla situationer, där en person tar emot andras minderåriga barn i sitt hem. I 

propositionen (1996/97: 124) framkommer det exempel på att bestämmelsen kan vara 

tillämplig i fråga om privata familjedaghem och feriehem, samt för att till exempel komma 

tillrätta med missförhållanden i en kontaktfamilj eller i ett jour-eller beredskapshem, som 

anlitas av andra kommuner. Enligt propositionen (1996/97:124) har det också framkommit att 

det varit sällsynt att regeln tillämpas, men att det ändå bedöms att den bör finnas kvar och 

utvidgas. Slutligen konstaterades att regeln kan tillämpas när en kommun vill förbjuda ett i 

kommunen beläget hem att erbjuda sina tjänster som familjehem åt andra kommuner (Prop. 

1996/97:124; SOU 2014: 3). Vår studie kommer att avgränsa denna bestämmelse till förbud 

mot familjehemsplaceringar. 

Enligt lagstiftningen skall lagen användas när socialnämnden fått kännedom att ett familjehem 

har tagit emot eller avser att ta emot barn i hemmet och socialnämnden bedömer att detta är 

olämpligt. Detta kan till exempel innebära att det skett missförhållanden hos familjehemmet. 

Vid misstanke om missförhållanden har socialnämnden i familjehemmets boendekommun 

skyldighet att undersöka och utreda detta, samt att eventuellt ta beslut om att begränsa eller 

förbjuda familjehemmets uppdrag. 

Förbudet kan vara totalt eller innehålla villkor för fortsatt verksamhet, till exempel att 

mottagandet av en specifik åldersgrupp förbjuds. Detta kan gälla tillsvidare eller vara 

tidsbegränsat. Samtidigt gäller inte förbudet om familjehemmet flyttar till en annan kommun, 
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vilket leder till att ett familjehem som utreds och som förbuds av en socialnämnd att ta emot 

placerade barn, kan flytta till en annan kommun och ansöka om att bli familjehem igen. 

Ett förbud enligt 5 kap. 2 § SoL att i hemmet ta emot andras barn gäller däremot även i 

förhållande till andra kommuner som har för avsikt att placera barn i hemmet. Detta innebär 

att om socialnämnden i familjehemmets boendekommun har beslutat att förbjuda/begränsa 

familjehemmet från placeringsuppdrag, kan inte heller barn från andra kommuner placeras i 

hemmet, så familjen bor kvar i denna kommun (Socialstyrelsen 2013). 

 

2.5 Beskrivning av placeringsformer 
Inom familjehemsvård finns tre typer av placeringsformer; Familjehem, jourhem och 

nätverkshem. Jourhem är ett hem som tar emot barn för akuta placeringar under en kortare tid. 

Familjehem är ett stadigvarande hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

vård och fostran. Uppdraget som familjehem skall inte vara yrkesmässigt eller bedrivas som 

verksamhet. Nätverkshem är en familjehemsplacering hos anhöriga eller andra närstående 

(socialstyrelsen, 2013). 

 

2.6 Centrala begrepp inom familjehemsvården 
 

Avsnittet ämnar till att förklara begreppen sammanbrott samt missförhållanden. Begreppen är 

centrala att förstå då dessa är tätt kopplade till lagstiftningen SoL 5 kap. 2§. Då lagstiftningens 

syfte är att komma tillrätta med missförhållanden samt att sammanbrott kan indikera på 

missförhållande är det viktigt att förstå begreppets innebörd.  

2.6.1 Sammanbrott 

Sammanbrott används som begrepp för att definiera att en placering har avbrutits i förtid. Ett 

sammanbrott beskrivs av socialstyrelsen (2012) som ett oplanerat upphörande av placering. 

Placeringens upphörande ska ske av andra orsaker än att socialtjänsten ska ha planerat för 

avslutad vård. Sammanbrott är alltså ett samlingsnamn för oplanerade avbrott i placeringen. 

Orsakerna till avbrottet kan bero på olika faktorer, vilka barn- och familjehemshandläggare 

har ett ansvar att kartlägga, då en faktor kan vara att det uppstått missförhållanden i 

familjehemmet (socialstyrelsen, 2013). 
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2.6.2 Missförhållanden 

Socialstyrelsens nuvarande allmänna råd (SOSFS 2011:5) om tillämpningen av Lex Sarah 

anger att allvarliga missförhållanden omfattar såväl aktiva handlingar som försummelser, 

vilka innebär eller har inneburit ett allvarligt hot mot- eller har medfört allvarliga 

konsekvenser för enskildes liv, personliga säkerhet eller fysiska och/eller psykiska hälsa. 

Ett missförhållande innefattar olika former av fysiskt våld, brister i den fysiska miljön, eller 

att den enskildes fri- och rättigheter begränsas eller försummas. Vidare kan det också handla 

om fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Med psykiska övergrepp avses hot, 

bestraffningar, trakasserier eller kränkande bemötande med mera (SoU 2011:33). 

 

3. Tidigare forskning 
 

Enligt våra eftersökningar finns det ingen statistik gällande hur många familjehem som har 

förbud mot att ta emot ett barn i sitt hem då det inte förts register. Vi har även eftersökt 

forskning gällande lagen SoL kap 5. 2 § utan framgång. Sökningar har utförts i olika 

databaser såsom Social services abstract, DIVA, LIBRIS och ONE SEARCH. Sökorden vi 

har använt oss av är familjehemsvård, missförhållande, evidensbaserad praktik inom 

familjehemsvården, fosterhem, familjehem och förbud mot att ta emot barn i familjehem. 

Engelska sökord vi använt är foster care, discretion, street-level bureaucrats, standardization, 

evidence based practice, social work, law, decision making. Vi har även använt oss av 

referenslistor i artiklar, avhandlingar och böcker för att gå vidare i vår sökning av forskning. 

Vi fann en del intressant men inget som kunde kopplas till våra frågeställningar eller syfte. 

Därför har vi valt att presentera tidigare forskning om socialsekreterarens bristande kunskap 

om lagstiftning, socialsekreterares handlingsutrymme samt organisatoriska utmaningar inom 

socialtjänsten. 

Avsnittet redogör för forskning om socialsekreterarens handlingsutrymme, därefter följer 

forskning om socialsekreterarens organisatoriska utmaningar. Vidare redogörs för forskning 

om socialsekreterarens olika roller i sitt arbete, prioriteringsarbete, samt brist på 

kommunikation och stöd mellan socialsekreterare och familjehem. Vi har även valt att ta med 

forskning som belyser socialsekreterares användning och förhållningssätt av lagstiftning i sitt 

arbete, slutligen om utredningsmetoder och kritiken mot dessa. Genom att belysa 
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organisatoriska förutsättningar kan denna forskning ge förståelse för vilka möjligheter och 

begräsningar som barn- och familjehemshandläggare har i sitt arbete gällande lagstiftningen 

SoL 5 kap. 2§.  

Avsnittet om utredningsmetoder inom familjehemsvården samt kritiken mot dessa valde vi att 

presentera för att belysa det faktum att metoderna inte är evidensbaserade, det finns därför 

ingen presenterad forskning gällande metoderna. 

  

3.1 Handlingsutrymme 
Handlingsutrymme inom socialt arbete är något som Liljegren och Parding (2010) diskuterar i 

sin forskning. För det första beskrivs handlingsutrymme som en central del i arbetet eftersom 

socialt arbete är ett självständigt arbete både till planering och dess genomförande. Vidare 

behöver yrkesverksamma inom socialt arbete ett handlingsutrymme då arbetsuppgifternas 

karaktär är svåra att styra och kontrollera. Innebörden av handlingsutrymme är att det är upp 

till yrkesverksamma att fatta beslut i vissa frågor i det dagliga arbetet. Detta innebär att de har 

valmöjligheter i beslutsfattandet. För det andra, kan handlingsutrymmets storlek variera 

betydligt beroende på vilka lagar och riktlinjer det finns att förhålla sig inom, samt hur strikta 

ramarna är kring den yrkesverksammas beslutsfattande (Evans & Harris, 2004). 

För det tredje styrs handlingsutrymmet av faktorer som delegationsordning och arbetets 

struktur. Verksamheter som styrs av kontroll och krav minskar den enskilde 

socialsekreterarens, handlingsutrymme då det inte finns samma möjlighet att 

situationsanpassa arbetet. Exempel på dessa verksamheter är inom barnavården, utredning och 

tvångsinsatser (Östberg, 2010). Å ena sidan kan yrkesverksamma inom familjehemsvården 

ses ha ett stort handlingsutrymme då verksamheten inte är styrd av kontroll och krav som 

ovan nämnda verksamheter 

Enligt Östberg (2010) beskrivs handlingsutrymme som ett fenomen mellan profession och 

organisation, som både är nödvändigt men leder till dilemman då yrkesverksamma har ett 

stort handlingsutrymme. Ett problem är att olika yrkesverksamma gör olika bedömningar av 

klientens behov. Å andra sidan belyser Liljegren och Parding (2010) också problematiken 

med verksamheter där socialarbetare har ett stort handlingsutrymme. De menar att stort 

handlingsutrymme kan leda till rättvise- och jämlikhetsproblem eftersom olika socialarbetare 

gör olika bedömningar av klienters behov. Stort handlingsutrymme kan också utgöra 

legitimitetsproblem för verksamheten som socialsekreteraren arbetar för då bedömningar görs 
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olika och då det saknas enhetlighet i hur beslut fattas. De beskriver även att eftersom att det är 

upp till den enskilde socialsekreteraren att inhämta den kunskap som hen bedömer vara 

nödvändig för en bedömning bidrar detta till svårigheter att jämföra olika fall och 

utvärderingen av dessa.  

Slutsatsen av forskningen om handlingsutrymme är att det är nödvändigt i socialt arbete 

(Liljegren & Parding 2010). Samtidigt kan ett stort handlingsutrymme led till problem för 

såväl klienter, personal och organisation. 

  

3.2 Utmaningar inom organisation 
Nedanstående forskning belyser utmaningarna och arbetssituationen för de yrkesverksamma 

inom familjehemsvården. En utsatt arbetssituationen innebär att delar av arbetet brister. 

Enligt Lindahl och Bruhn (2018) är situationen inom familjehemsvården påfrestande då 

antalet barn- och ungdomsplaceringar ständigt ökar. Vidare visar deras studie att 

socialsekreterarna inom familjehemsvården upplever sig stressade eftersom de har det yttersta 

ansvaret för de familjehemsplacerade barnen. En konsekvens av det ökade antalet barn och 

ungdomsplaceringar är förekomsten av instabilitet i placeringar, brister i socialtjänstens 

uppföljningsansvar samt att socialsekreteraren tappar kontroll över placeringen.  Bristerna 

kopplas till socialsekreterarnas tidsbegränsningar och det ständiga trycket att fokusera på 

akuta fall. En annan orsak till att socialsekreterarens brister i uppföljningsansvaret av 

placeringarna är relaterade till brister i relationerna mellan socialsekreteraren och det 

familjehemsplacerade barnet (ibid).  

Den pressade arbetssituationen inom familjehemsvården var utmärkande för yrkesgruppen 

vilket Aronsson, Astvik och Gustafsson (2014) belyser i sin studie när de jämfört olika 

yrkesgrupper med varandra. Socialarbetare inom barnavården var en särskilt utmärkande 

grupp som rapporterade hög grad av arbetsbelastning och höga krav. 

(ibid) menar vidare att socialsekreterare inom familjehemsvården löper högre risk för att 

drabbas av arbetsrelaterad stress. Stressen medförde i sin tur att socialsekreteraren hade 

bristande möjligheter att återhämta sig, vilket i sin tur bidrog till sämre hälsa. Studien belyser 

även att socialsekreterarna hanterade sin arbetssituation med att ta till kompenserande 

strategier. Strategierna kunde exempelvis vara att gå till arbetet trots att de var sjuka. Även 

om socialsekreteraren tog till kompenserande strategier bidrog dessa till att arbetets utförande 

tappade kvalitét.   
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Ovanstående forskning visar på att barn- och familjehemshandläggares arbetsbelastning är 

hög och att de är en utsatt arbetsgrupp. Konsekvenserna av socialsekreterarens arbetssituation 

innebär svårigheter att hinna med sitt uppföljningsansvar, upprätta relationer till 

familjehemsplacerade barn. Vidare har arbetssituationen konsekvenser på den enskilde 

socialsekreterarens hälsa, vilket i sin tur bidrar till att arbetets utförande kan brista.    

 

3.2.1 Socialsekreterarens roller 

Lindahl och Bruhns (2018) har forskat om socialsekreterares professionella dilemman och 

begränsningar i relationen mellan socialsekreterare och familjehemsplacerade barn. Deras 

forskning belyser att socialsekreteraren har flera ansvarsområden i sin yrkesroll i 

familjehemsvården. Yrkesrollen som socialsekreteraren har innebär att de både har ett 

administrativt ansvar såväl som ett relationellt ansvar med barnet. Socialsekreterarens olika 

ansvar beskrivs innebära dilemman som motstridiga krav vilka socialsekreteraren skall kunna 

hantera och förhålla sig till. Dessa roller delar Lindahl och Bruhn (2018) in i tre “kategorier”; 

den första rollen uppstår utifrån bestämmelser på en organisatorisk nivå. Den organisatoriska 

rollen innebär att socialsekreteraren har riktlinjer för att företräda myndigheten genom att till 

exempel göra bedömningar, ta beslut, dokumentera och utföra andra former av administrativt 

arbete. Den andra rollen handlar om att socialsekreteraren representerar barnet och hens olika 

intressen vid kontakter med myndigheter, biologiska föräldrar och familjehemmet. Till sist 

förväntas socialsekreteraren också ha en roll som en person som det placerade barnet ska 

känna tillit till, vilket betyder att socialsekreteraren behöver tid till att upprätta en nära relation 

till det placerade barnet. Lindahl och Bruhn (2018) menar att en god kontakt och relation 

mellan socialsekreteraren och det familjehemsplacerade barnet möjliggör för 

socialsekreteraren att upptäcka om något inte står rätt till exempelvis missförhållanden. Trots 

att en relationell roll är viktig för att upptäcka missförhållanden visar studien att 

socialsekreteraren tenderar att ha en distanserad roll till barnet och där fokus ligger på det 

administrativa arbetet, något som försvårar upptäckandet av oro kring barnet samt att ge 

stöttning.  

 

3.2.2 Prioriteringsarbete 

Wörlén (2010) har studerat prioriteringar inom socialtjänsten. (Ibid) beskriver att 

prioriteringsarbete inom offentliga förvaltningar inte är något nytt samtidigt som det efter 

ekonomiska nedgångar är särskilt viktigt att prioriteringarna är genomtänkta. Författaren 
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redogör vidare i sin studie att det inom socialt arbete finns ett behov av att göra prioriteringar. 

I studien framgår att barn och unga är en grupp som politiker i kommuner prioriterar högt. Å 

andra sidan beskriver politikerna prioriteringsprocessen som komplicerad, att de som 

kommunpolitiker har litet utrymme att göra skillnad samt att diskussionen om prioriteringar 

lyser med sin frånvaro. Wörléns studie belyser också prioriteringsarbete på tjänstemannanivå 

där socialsekreterarna tvingas till att prioritera de mest akuta ärendena. Prioriteringsarbete 

menar Wörlén handlar således om att satsa resurser där de behövs mest och där de gör mest 

verkan. I offentlig verksamhet grundar sig prioriteringar således på, mer eller mindre 

medvetna val utifrån föreställningar om vilka behov och krav som föreligger, vilken 

legitimitet dessa har och vilka insatser samhället har att erbjuda. I socialt arbete behöver även 

tjänstemän och politiker ta hänsyn till lagen och lokala riktlinjer i arbetet med prioriteringar. 

Astvik, Melin och Allvin (2014) uppmärksammar likt Wörlén att offentliga förvaltningar som 

socialtjänsten genomgått nedjusteringar där ansvaret till detta ligger på en strategisk och 

politisk nivå. De menar att det finns behov att utveckla strategier inom organisationens 

ledningsgrupp för att möjliggöra en öppen dialog mellan alla enheter. Detta för att belysa att 

ansvaret för dessa förändringar inte ligger på socialsekreteraren utan på högre nivå.  

 

3.2.3 Brist på kommunikation och samarbete 

Avsnittet belyser att kommunikation och samarbete är viktigt för familjehem under tiden då 

det placerade barnet bor i familjehemmet. Vidare belyser forskningen vikten av 

handläggarens kompetens. 

Ett flertal studier som behandlar kommunikation och samarbete mellan socialtjänst och 

familjehem visar att samarbetet mellan socialtjänst och familjehemsföräldrar behöver 

förbättras (Buehler et al., 2006; Geiger et al., 2016; Geiger et al., 2017). Majoriteten av 

familjehemmen i studierna uppgav att det förekom brister gällande kommunikation och 

samarbetet med socialtjänsten. Den ansågs vara så pass allvarlig att familjehemmen gick i 

tankar om att avsluta sitt uppdrag. Behovet av förbättrad kommunikation mellan 

familjehemsföräldrarna och handläggaren var något som familjehemsföräldrarna uppgav var 

nödvändig för att få till ett bättre samarbete med socialtjänsten (Geiger et al., 2016; Geiger et 

al., 2017). Orsakerna till den bristande kommunikationen och samarbetet upplevde 

familjehemmen berodde på handläggarnas utsatta arbetssituation. Anledningar till den 

bristande kommunikationen och samarbetet kopplades till organisatoriska begränsningar som 
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påverkade handläggaren i den omfattningen att hen inte kunde ta på sig socialtjänstens 

åtaganden.  

Organisatoriska begränsningar kunde vara hög personalomsättning och brist på kompetenta 

handläggare. Detta var något som många familjehemsföräldrar såg behov av för att 

kommunikationen och samarbetet skulle fungera. Familjehemmen beskrev behovet av 

kompetenta handläggare vara stort och att det ofta byttes handläggare under en pågående 

placering. Byten av handläggare skedde då, utan någon vidare överlämning. Ett stort behov av 

en förbättrad överlämningsprocess efterfrågades då barnets handläggare byttes ut. Detta för att 

minska att viktig information försvann i samband med bytet (Geiger et al., 2017). 

Sammantaget visar forskningen på brister i kommunikation, samarbete samt 

överlämningsprocess vid byte av handläggare. Forskningen belyser även handläggarens 

utsatta arbetssituation, något som får stor påverkan på familjehemmet och handläggarens 

arbete. Vidare visar forskningen att byte av handläggare kan ske utan att överlämning sker, 

vilket innebär att viktig information faller mellan stolarna och leder till att kunskap om 

familjehem försvinner.  

 

 3.3 Socialsekreterarens bristande kunskap om lagen 
Braye, Preston-Shoot och Wigley (2011) har forskat kring hur socialsekreterares kunskap om 

lagstiftning ser ut. Studien visade att det förelåg frånvaro av juridisk kunskap bland 

socialsekreterare. Orsaker till detta visade sig vara att socialsekreterare hade bristande 

kunskaper i juridik i allmänhet. Vidare saknade socialsekreterarna organisatoriska riktlinjer 

för användningen av lagstiftning. Socialsekreterarens tolkning av lagstiftning belystes som en 

avgörande faktor till bristande kunskap. Studien belyser hur denna kunskapsbrist kopplades 

till hur socialsekreterare förhöll sig till lagstiftningen i sitt arbete. Socialsekreterarens 

förhållningssätt till lagstiftningen visade sig vara komplex beroende på vilken av ovan 

nämnda orsak som den bristande kunskapen om lagstiftningen berodde på. Å andra sidan kan 

socialsekreterarens förhållningssätt till lagstiftning förstås genom den position som 

socialsekreterarens har i sitt arbete vilket Nordlander beskriver. 

Nordlander (2006) beskriver i sin avhandling att socialsekreteraren befinner sig i en fri 

position, mellan en byråkratisk och en professionell organisation. Denna position gör att 

socialsekreteraren är fri att fatta beslut så länge de håller sig inom uppsatta gränser. Besluten 

som socialsekreteraren tar sker utan inblandning av andra i verksamheten. Det är först när 
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beslut som inte håller sig inom dessa uppsatta regler som besluten blir uppmärksammade. 

Besluten som socialsekreterare tar menar Nordlander väger lätt eftersom de ofta saknar 

koppling till vetenskap och beprövad kunskap. Det finns då risk att besluten är fattade efter 

vad som ses vara moraliskt accepterat snarare än vad som är verksamt i ett specifikt fall. 

Följden av detta blir att socialsekreteraren tar beslut utan att ta hänsyn till rådande 

lagstiftning.  Risken finns att socialsekreterarens beslut grundar sig efter moraliska 

föreställningar och inte utifrån kunskap.  

Socialsekreteraren är samtidigt beroende av en stabil organisation för att få kunskap. Shanks 

et al (2018) artikel belyser socialtjänsten situation med rekryteringssvårigheter och 

svårigheter att behålla personal. Detta bidrar till försämrade arbetsvillkor för den arbetande 

socialsekreteraren (Östberg 2010). Astvik, Melin och Allvin (2014) menar att organisationen 

lider av kunskapsbrist på grund av den höga personalomsättning och höga arbetsbelastning. 

Det är svårt att rekrytera spetskompetens samt behålla och kunskap går förlorad i 

organisationen. Vidare försvårar dessa faktorer att en kunskapsbas byggs upp i 

organisationen. 

 

3.4 Metoder inom familjehemsvården 
Enlig en rapport från socialstyrelsen (2012a), konstaterades att de svenska och internationella 

metoderna som används inom familjehemsvården saknar vetenskapligt stöd. När en familj vill 

åta sig ett familjehemsuppdrag åligger det socialnämnden att göra en utredning. Höjer (2001) 

beskriver i sin avhandling att det inte återges i lagtext vad en familj skall uppfylla för kriterier 

för att bli familjehem. Detta lämnar utrymme för tolkning vilket anses vara viktigt då varje 

familjehemsplacering måste utgå från det enskilda barnet. Utrymmet för tolkning ställer dock 

höga krav på kompetens hos socialsekreteraren utifrån utbildning och arbetserfarenhet. 

 

3.4.1 Bedömning av familjehemmets lämplighet 

Enligt Höjer (2001) råder en uppfattning om att familjehemmet ska bestå av en kärnfamilj 

som haft en trygg uppväxt, som har stabila relationer runt omkring och förmåga att ge barnet 

kärlek, omvårdnad och god uppfostran. Hon menar vidare att familjehemmet skall ha ett 

överskott av intresse för andra människor, ha energi, tid och utrymme. Andra kriterier som 

Höjer (2001) benämner anses viktiga för ett familjehem att uppfylla är att ha ett gott 

samarbete med barnets biologiska familj och socialtjänsten. 
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Anna-Lisa Kälvesten och Graziella Meldahl har utvecklat en metod för bedömning av 

familjehems lämplighet. Denna metod benämns som Gamla Kälvestenmetoden. Den baserar 

sig på djupintervjuer med blivande familjehemsföräldrar. Metoden utgår från psykodynamisk 

teori och intervjuerna bygger på individens historia samt individens nuvarande situation. . 

Kritik som har framförts mot metoden är att den är föråldrad då den till största del fokuserar 

på individens historia och barndom, samt att centrala frågeområden saknas. Det finns 

dagsläget ingen utvärdering av metoden (Rasmusson & Regnér, 2013). 

Nya Kälvesten är en metod som kan anses vara en vidareutveckling av Gamla Kälvesten. Den 

är dock baserad på affeketteori, anknytningsteori och mentalisering (SBU, 2017). Metoden är 

inte evidensbaserad. 

PRIDE, Parents Resources for Information Development and Education, utvecklades i USA i 

syfte att utreda och utbilda blivande adoptiv- och familjehem. Metoden etablerades i Sverige 

år 1993 av Allmänna Barnhuset som ett pilotprojekt. Metoden baserar på ett 

utbildningsprogram där man med hjälp av utbildningen genomför en utredning av 

familjehemmet (Rasmusson & Regnér, 2013). 

BRA-fam är ett bedömningsinstrument som utvecklats av Socialstyrelsen och används vid 

rekrytering av nya familjehem. Instrumentet baseras på olika problemområden som 

framkommit från såväl svensk som internationell forskning samt erfarenhet och kunskap från 

professionen (Socialstyrelsen, 2014). 

 

3.4.2 Kritik mot familjehemsvårdens metoder 

Vinnerljung, Sallnäs och Westermark (2001) kritiserar starkt att ingen rådande forskning har 

utförts på en metod som är så väletablerad som Gamla Kälvestenmetoden. Rasmusson och 

Regnér (2013) för en annan diskussion kring Kälvestenmetoden. De belyser att det ständigt 

förs diskussioner från olika forskningsstudier kring metoden, som betraktas vara 

kunskapsgrund ur ett historiskt perspektiv. De belyser vidare att metoden är välgrundad och 

att materialet under en tid har en beprövad erfarenhet. Författarna skriver att metoden ger 

familjehemssekreterarna ett handlingsutrymme för kreativitet och flexibilitet. 

Utöver Gamla Kälvestenmetoden finns en metod för utredning av familjehem som benämns 

för PRIDE. Enligt Enell et al. (2009) har inte PRIDE något välgrundat forskningsstöd och har 

inte heller blivit utvärderat. Rasmusson och Regnér (2013) nämner också att det inte gjorts 

några systematiska utvärderingar av PRIDE. Det finns flera utvärderingar utförda med fokus 
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på uppfattningar om utbildningsdelen. Christienson och McMurtry (2007) har till exempel 

gjort en enkätundersökning där 228 familjehemsföräldrar deltog i att utföra enkäten innan och 

efter utbildningen. Resultatet påvisade att metoden kan generera i bättre hållbarhet i 

placeringar. 

 

3.5 Sammanfattning 
Det som framkommer av vår tidigare forskning är att handlingsutrymmet hos 

socialsekreterare varierar beroende på vilka lagar och riktlinjer de behöver förhålla sig till. 

Socialsekreterare är en utsatt grupp med hög arbetsbelastning och ökande ärenden. Detta 

medför att socialsekreterarens roll blir extra utsatt i en organisation med bristande 

ekonomiska och kunskapsmässiga resurser. Kunskapsbrist kring lagstiftning råder hos 

socialsekreterare med anledning av den höga personalomsättningen, samt hög 

arbetsbelastning. Metoderna inom familjehemsvården är inte evidensbaserade, vilket medför 

till en subjektiv bedömning av ett familjehems lämplighet. Forskningen visar även att 

socialsekreterare är beroende av riktlinjer och kunskap om lagstiftning för att tillämpa denna i 

sitt arbete. Socialsekreterares bedömningar kan grundas både i lagstiftning som moraliska 

föreställningar. Avsnittet tidigare forskning ramar in familjehemsvårdens organisatoriska 

förutsättningar och begränsningar vilket ger förståelse för barn- och familjehemshandläggares 

arbete. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
 

Svensson (2015) menar att en teori eller något begrepp som utgångspunkt kan hjälpa 

forskaren att tydliggöra vissa aspekter av det insamlade materialet när man gör sin analys. 

Vårt teorival har styrts utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vårt val föll på Michael 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten (Lipsky 2010). Teorin om gräsrotsbyråkraten belyser 

socialsekreterarens position och arbete inom den offentliga organisationen, vilket gör att den 

passar väl för analys av vårt resultat.  

 

4.1 Gräsrotsbyråkrat, Lipskys teori 
Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) beskriver socialt arbete som en levande och kreativ 

verksamhet. Detta då socialarbetaren ständigt utmanas till att sätta sig in i människors 
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livssituationer och tillsammans med dem finna lösningar och vägar att gå. Samtidigt är 

socialarbetarens handlingar delar i en större helhet, socialarbetaren ingår i en organisation 

som sätter ramar för uppdraget, samtidigt som den egna yrkesrollen bär på den professionella 

kunskapen. Detta i sin tur tillsammans, skapar handlingsutrymmet. Hur handlingsutrymmet 

sedan utformas och används utgår från mötet med klienten.  

Enligt Lipskys teori “Street-level bureaucracy” (2010) är det via dessa möten som 

välfärdspolitiken utformas, jämfört med de centrala politiska organen och de administrativa 

uppgifterna. Lipsky intar således ett nerifrån- och upp perspektiv (bottom-up), i stället för att 

se genomförandefasen som styrd uppifrån (top-down) (Schierenbeck, 2003). Detta innebär att 

gräsrotsbyråkraten har relativ stor frihet att kontinuerligt utarbeta de beslut som påverkar 

enskilda samhällsmedborgares vardag och levnadsförhållanden (Schierenbeck, 2003; Lipsky, 

2010). 

4.2 Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 
Enligt Lipsky (2010) innefattar gräsrotsbyråkratens arbete situationer som är alldeles för 

komplicerade för att kunna lösas i enlighet med ett detaljerat regelverk. Detta eftersom att det 

är närmast omöjligt att kunna förutsäga hur människor agerar i olika situationer. 

Istället krävs det att den anställde ska tolka ett allmänt hållet regelverk och applicera det på en 

enskild individ som antingen söker tillträde till en offentlig service, eller som ofrivilligt är i 

behov av denna. Det är den här utgångspunkten som gör att gräsrotsbyråkraten anses ha ett 

mer eller mindre omfattande handlingsutrymme och en relativt självstyrande ställning till den 

organiserade auktoriteten. Samtidigt behöver besluten ligga inom ramen för en legitim 

myndighetsutövning, vilket är en faktor som begränsar handlingsutrymmet (Schierenbeck, 

2003; Lipsky, 2010). Detta innebär att det finns en möjlighet för gräsrotsbyråkraten att både 

kunna ta beslut som är striktare än de möjligheter som regelverket erbjuder, men också att 

kunna ha en generösare tolkning (Schierenbeck, 2003). Denna möjlighet till olika tolkningar 

menar Lipsky (2010) också är till följd av att den offentliga förvaltningen är mer styrd av 

generella mål än precisa regler, samt då lagar, riktlinjer och policys ofta är skrivna på ett vagt 

sätt. Handlingsutrymmet för en gräsrotsbyråkrat ökar till exempel avsevärt om regelverket har 

formen av en ramlag. Denna klyfta som existerar mellan gräsrotsbyråkratens vardag och 

målstyrningens förutsättningar gör att beslutsfattandet utmärks i högre utsträckning av 

osäkerhet och vaghet (Schierenbeck 2003). Det är upp till gräsrotsbyråkraten att avgöra om 

regelverket är tillämpligt eller inte, eller om det angränsande handlingsutrymmet ska 

användas. För att hantera denna tvetydighet i lagen, menar Lipsky (2010) att 
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gräsrotsbyråkraten utformar en egen policy/tolkningspraxis vid sidan av regelverket. Denna 

tolkningspraxis kan rymmas inom det handlingsutrymmet som ges i anslutning till regelverket 

och behöver således inte stå i konflikt med regelverket, dock kan tolkningspraxisen också för 

vissa gräsrotsbyråkrater innebära att välja att frångå regelverket trots risken för påföljd. Även 

ett helt kontor (eller delar) av den kan tillsammans utveckla handlingsregler eller medvetet 

frångå från regelverket eller de centrala linjer man har att förhålla sig till i en särskild fråga 

(Schierenbeck, 2003). För att kunna utföra sitt jobb behöver gräsrotsbyråkraten hitta sitt eget 

sätt att arbeta på, som möjliggör att hen kan hjälpa klienten på ett individuellt plan, men även 

följa organisationens regler, och därmed kunna stötta sig mot organisationen (Lipsky, 2010). 

 

4.3 Gräsrotsbyråkratens dubbla roll 
Lipsky (2010) beskriver att gräsrotsbyråkraten står inför ett flertal dilemman. 

Arbetssituationen inom en gräsrotsbyråkrati präglas till exempel av begränsade resurser. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) förtydligar att resurs kan ha olika betydelse, då det 

kan röra sig om ekonomiska och materiella resurser, men också tid, kunskap eller 

befogenheter. Den dubbla rollen syftar således på gräsrotsbyråkratens position mellan klient 

och organisation, där relationen kännetecknas av att vara en kontakt mellan två människor, 

men samtidigt också ett förhållande mellan klient och organisation, Gräsrotsbyråkraten har 

både tillgång till förstahandsuppgifter om klienten, och har därmed ett informationsövertag i 

relation till organisationen eftersom de är de enda inom organisationen som har en 

gränsöverbryggande uppgift. Dilemman för gräsrotsbyråkraten i samband med detta uppstår 

utifrån att hen ska ta hänsyn till den enskilda klientens önskemål och behov, samtidigt som 

myndigheten är uppbyggd på ett sådant sätt att de enskilda individerna måste omvandlas till 

ärenden/klienter som kan hanteras inom myndighetensuppdraget som organisationen har att 

fullfölja. 

  

4.4 Problematisering av teorin 
Sedan teorin om gräsrotsbyråkraten kom ut för första gången år 1980 har den 

problematiserats, kritiserats och utvecklats av flera forskare. Howe (1991) menade till 

exempel att handlingsutrymmet som Lipsky beskriver är starkt överdrivet, då organisationens 

kontroll över riktlinjer, rutiner och regler har ökat. Detta är något som Evans och Harris 

(2004) också håller med om. Howe (1991) beskriver att socialt arbete inte har uppnått en 

tillräckligt hög status och makt över kunskapsskapandet inom ämnet, vilket också ger en 
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minskad handlingsfrihet. Detta beror på oförmågan att visa syftet med arbetet och inte heller 

effektiviteten på insatserna man bedriver. Howe (1991) jämför socialt arbete med professioner 

inom till exempel medicin som kan precisera ovanstående och således har skapat en unik, 

monopolbaserad marknad över sin skicklighet och kunskap och menar att det är dessa som har 

så stort handlingsutrymme som Lipsky (2010) talar om. 

Schierenbeck (2003) problematiserar också teorin då hon menar att Lipsky har valt att bortse 

från handlingsutrymmets problem utifrån en legitimitetsaspekt (likabehandling och 

rättssäkerhet). Tjänstemän som arbetar inom den offentliga förvaltningen är alla bärare av 

tidigare erfarenheter. Tjänstemännens bakgrund kommer med nödvändighet att påverka deras 

myndighetsutövning i varierande utsträckning och är inte undantagna från de dominerande 

normer och värderingar som är rådande i ett visst samhälle eller i den miljö som utgjort basen 

för deras socialisation (till exempel organisationen). Det tas för givet att ett ökat 

handlingsutrymme med nödvändighet innebär ett för klienten mer fördelaktigt beslut. 

Schierenbeck (2003) menar istället att handlingsutrymmet bör ses som ett neutralt begrepp, 

varken bra eller dåligt och att den kontext det används i istället bör avgöra om det kan anses 

meningsfullt och rimligt. Utifrån det perspektivet kan den myndighetsutövning som tar 

handlingsutrymmet i anspråk vara till fördel för den enskilda individen, men den kan även 

innebära att gräsrotsbyråkraten misslyckas med att tillgodose klientens behov. 

 

 

5. Metod 
 

Avsnittet presenterar studiens vetenskapsteoretiska ansats och den valda 

datainsamlingsmetoden. Vidare beskrivs målstyrt urval och den tematiska analysmetodens 

tillvägagångssätt kring kodning och tematisering av empiriskt material. Vi kommer också att 

beskriva etiska överväganden i relation till vår studie. Slutligen redogörs för studiens 

generaliserbarhet och trovärdighet, vår förförståelse, arbetsfördelning samt metoddiskussion.   

  

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats - Hermeneutisk ansats 
Studien har en hermeneutisk ansats, enligt Thomassen (2007) betyder Hermeneutiken “läran 

om tolkning” och har sina rötter i den humanvetenskapliga traditionen- i studiet av människan 
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och människoskapande fenomen. Då studien syftar till att nå förståelse av barn- och 

familjehemshandläggares arbete kring SoL 5 kapitlet 2 § om förbud och begränsning av 

familjehem innebär att den hermeneutiska ansatsen och tillvägagångssätt blir central för 

studien.  

Hermeneutiken är en kvalitativ forskningsansats som syftar till att nå förståelse på djupet. 

Forskarens angreppssätt är enligt Ahrne och Svensson (2011) att komma nära de människor 

och miljöer som de befinner sig i och som skall studeras. Det centrala inom hermeneutiken är 

således att tolka ett uttalande genom att fokusera på ett djupare meningsinnehåll än det som 

omedelbart uppfattas. För att hitta detta djupare meningsinnehåll måste budskapet sättas in i 

ett sammanhang eller en helhet, varpå den klassiska hermeneutiken menar att förståelsen 

utvecklas genom en ständig rörelse fram och tillbaka mellan helhet och del av det vi försöker 

förstå, där både helheten och delen behöver förstås och tas hänsyn till (Dahlen 2015). Genom 

att ta del av våra informanters tankar och resonemang har vi behövt tolka och förstå dessa 

utifrån deras egna förutsättningar som kan kopplas till arbetslivserfarenhet och kunskap, 

samtidigt som vi har behövt koppla dessa resonemang till organisatoriska ramar som de har 

att förhålla sig till. För att analysera informanternas berättelser har vi använt oss av Lipskys 

teori om gräsrotsbyråkrat samt tidigare forskning.  

Invändningar mot hermeneutik och tolkning menar Kvale och Brinkmann (2014) vara att 

olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju. Hermeneutiken gör dock inget 

anspråk på objektivitet såsom kvantitativ forskning utan tillåter olika innebörder. Olika 

innebörder beror på vilka forskningsfrågor som forskaren ställer, vilka också bestämmer 

analysen till viss del. Då studiens valda teori ger oss en viss förförståelse har vi färgats av 

teorins ideér. Förförståelse innebär att forskaren har vissa tolkningar som blir styrande av det 

studerade fenomenet. Med tanke på detta valde vi en allmän teori som utgångspunkt, Lipskys 

teori (2010) om gräsrotsbyråkraten. Teorins bredd blev en hjälp för oss forskare att vidga vårt 

perspektiv att nyansera våra tolkningar. 

 

5.2 Kvalitativ forskning med intervjuer 
Eftersom att syftet med vår studie har varit att få kunskap om ett fenomen (tillämpningen av 

lagen SoL 5 kap. 2 §), genom att få en djupare förståelse för barn-och 

familjehemshandläggares arbete med begränsning/förbud av familjehem, blev användningen 

av en kvalitativ metod relevant för vår studie. Kvalitativa metoder bygger på analyser av 

texter, observationer och intervjuer, jämfört med kvantitativa metoder som bygger på siffror, 
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statistik och verktyg (Ahrne, Svensson, 2015). Utifrån syftet med vår studie valde vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer, då dessa är speciellt lämpade för att ge insikt om 

informantens egna erfarenheter, tankar och känslor och således bidrar till ny kunskap inom 

valt forskningsämne (Dalen, 2015). Detta kände vi var särskilt viktigt i vår studie, med tanke 

på att det, baserat på våra eftersökningar, visat sig finnas lite kunskap och information om 

lagen och förutsättningarna för att använda sig utav den. 

Närmare beskrivit, har vi använts oss utav semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. En semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjufrågorna är av 

öppen karaktär såsom, när, var, hur. Dessa är utarbetade på förhand och uppdelade i teman i 

en intervjuguide (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011).  De teman vi har valt att utgå från 

under intervjun är 1) Barn- och familjehemshandläggarens resonemang kring SoL 5:2,  2) 

Barn- och familjehemshandläggarens eventuella kunskapsbrist, 3) Barn- och 

familjehemshandläggarens resonemang kring orsaken till kunskapsbrist och 4) Barn- och 

familjehemshandläggarens resonemang kring alternativa tillvägagångssätt istället för SoL 5 

kap. 2 §”. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att utformningen av öppna frågor 

(huvudteman) möjliggör för intervjuaren att fråga mer och på så sätt fördjupa sig i det 

informanten berättar om, vilket möjliggör för informanten att utveckla sina resonemang 

(Ivarsson, Ortiz & Wirbing, 2013; Bryman, 2018). Samtidigt är intervjun av en flexibel 

karaktär, som möjliggör att ordningsföljden på frågorna kan anpassas i förhållande till 

informanternas berättelse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att använda sig utav 

semistrukturerade intervjuer, såg vi som en fördel i vår studie, då denna flexibla art 

möjliggjorde att intervjuerna upplevdes mer som ”öppna samtal” och stämningen upplevdes 

som avslappnad. Alla intervjuers upplägg såg således olika ut och vi fick ta del av många 

intressanta resonemang och tankar. En nackdel med detta upplevde vi var att vi fick en del 

material som inte var direkt kopplat till syftet med vår studie och som vi fick sålla bort. 

Samtidigt ville vi inte avbryta våra informanter i deras resonemang, då dessa, många gånger 

kunde leda tillbaka till något annat av våra huvudteman eller följdfrågor. Vi försäkrade oss 

därför med att ha förberett olika följdfrågor till våra teman, som vi också kunde förhålla oss 

till för att få ta del av relevanta resonemang om samma ämnen av våra informanter. 

  

Fler kännetecken för kvalitativ forskning är att få kunskap genom att komma nära de 

människor och miljöer som de befinner sig i och som skall studeras (Ahrne & Svensson, 

2015). Vid intervjutillfällena var studiens båda författare närvarande. Intervjuerna 
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genomfördes i samtliga fall i besöksrum på respektive informants socialkontor. Informanterna 

fick själva bestämma var intervjun skulle äga rum, då vi ville att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt. Innan intervjun fick informanten skriva på ett skriftligt samtycke (se 

bilaga 3). 

Bryman (2018) har riktat kritik mot kvalitativa studier, då det finns en avsaknad av tydliga 

riktlinjer och steg gällande tolkningsprocessens förfarande. Det ställer krav på forskaren att 

tänka kreativt i analysprocessen. Detta är något som vi, författare också har upplevt under 

studiens gång, då vi till exempel har fått diskutera genomgående med varandra hur vi själva 

har tolkat vår empiri, men också vilka/vilken teori och tidigare forskning som kan vara av 

relevans för att kunna analysera vårt resultat, varpå vi till exempel har fått läsa på om olika 

teorier, innan vi bestämde oss för att använda oss utav Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkraten. 

 

5.3 Urvalsmetod 
För att bestämma vilka informanter som var relevanta att kontakta utifrån studiens syfte har vi 

utgått ifrån ett målstyrt urval av informanter. Målstyrt urval har fokus på forskningsfrågornas 

kriterier, varpå informanterna som inkluderades i studien, valdes ut på ett strategiskt sätt, då 

de kunde svara på studiens forskningsfrågor. Dalen (2015) menar samtidigt att forskare måste 

ha så god insikt och kunskap om det tema som studeras, att vederbörande kan plocka ut 

enheter som tillsammans speglar olika dimensioner av det aktuella temat. Då vi båda har 

arbetat under 1 - 2 års tid på socialtjänsten samt inom privat konsulentstödd familjehemsvård 

hade vi en grundkunskap inom myndighetsarbetet och uppdelningar av arbetet inom 

familjehemsvården. Detta gjorde att vi ansåg att vi, genom att intervjua både barn- och 

familjehemshandläggare kunde utöka chanserna till att spegla olika dimensioner av arbetet 

med lagen SoL 5 kap. 2 §.   

Familjehemshandläggare och barnhandläggare ansvarar för olika delar av vården för ett 

placerat barn i familjehem. Familjehemshandläggare ansvarar för rekrytering och utredning av 

familjehem, där målet är att matcha en familjehemsplacering mot ett barns behov och likaså 

att rekrytera och utreda intresserade personer som vill bli familjehem. 

Familjehemshandläggare är också de som ger stöd och utbildar familjehemmen. 

Barnhandläggare i sin tur ansvarar för vården och uppföljningen av ett barn som redan är 

placerat i familjehem. Det är alltså de som har fortlöpande kontakten med barnet, biologiska 
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föräldrar och relevanta myndigheter med syfte att barnets livssituation ska vara god 

(socialstyrelsen, 2013). 

För att komma i kontakt med ovanstående yrkesgrupper användes ett snöbollsurval. 

Snöbollsurvalet karaktäriseras av att en liten grupp som har relevans för studiens 

forskningsfrågor väljs ut av forskarna och som i sin tur föreslår andra deltagare som har 

relevans för undersökningen (Bryman 2018). Vi kontaktade handläggare inom respektive 

yrkesgrupp, som därefter gav förslag på andra handläggare som eventuellt kunde ställa upp på 

intervju för studien. Vi mailade sedan vidare till dessa handläggare och de som visade intresse 

för att deltaga i studien fick ett informationsbrev skickat till sig (bilaga 1). 

Antalet deltagande informanter i studien var sex stycken handläggare från tre olika 

kommuner. Tre barnhandläggare och tre familjehemshandläggare. Dessa yrkesgrupper har ett 

nära samarbete med varandra och har bidragit till att få fler perspektiv av placerade barns 

situation, behov, samt resonemang om möjligheter och svårigheter att arbeta med lagen SoL 5 

kap. 2 §. 

Efter att intervjuerna var genomförda påvisade det insamlade empiriska materialet djupt, 

varierat och brett innehåll, samtidigt som vi kunde urskilja tydliga likheter i de olika 

resonemangen. Detta gjorde att vi ansåg att empirin som vi lyckats samla in var tillräcklig för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, något som Bryman (2018) kallar för 

empirisk mättnad. I efterhand har vi dock resonerat kring att studiens resultat och analys 

kunde varit mer uppdelad utifrån de olika yrkesrollernas resonemang, då dessa har olika 

förutsättningar och ingångsvinklar i arbetet med familjehemsplaceringar, vilket också visar 

sig i vårt resultat. Dock har vi, i vår studie inriktat oss mer på det enhetliga ansvaret som 

yrkesrollerna bär, då de ska förhindra att barn placeras i olämpliga familjehem 

(Socialstyrelsen, 2013). Majoriteten av resonemangen var således lika, varpå en tydlig 

uppdelning av yrkesgrupperna inte ansågs behövas. Om vi från början av vår studie hade haft 

som syfte att jämföra och lokalisera likheter/olikheter i yrkesgruppernas resonemang kring 

lagen hade vi utformat vår intervjuguide på ett annorlunda sätt, för att tydligare få fram olika 

aspekter och perspektiv av arbetet. Att vi har informanter från tre olika kommuner har vi inte 

lagt större vikt vid i vår studie, då vi inte ämnade att jämföra kommunernas arbetssätt. Att 

kontakta olika kommuner såg vi som behövligt för att kunna samla in tillräckligt med empiri. 

Dock visade det sig i efterhand att resonemangen från informanterna var väldigt lika, trots att 

de arbetade inom olika kommuner, vilket vi anser är väldigt intressant.  
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5.4 Analysmetod    
Vi har använt oss av tematisk analysmetod vilket innebär att det empiriska materialet 

strukturerades efter teman (Bryman, 2018). Först lästes materialet igenom ett flertal gånger 

för att lära känna det, därefter strukturerades materialet upp gemensamt. Materialet lästes 

därefter igenom ett par gånger till. Materialet strukturerades upp genom att leta efter 

återkommande mönster i materialet, mönster som vi letade efter skulle ha relevans för 

studiens forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter. Vi kodade dessa mönster och de 

tilldelades teman och underteman. Sammanfattningar och struktureringar gjordes kring varje 

tema. Vi undersökte olika teman och subtemans relevans genom att koppla dessa till studiens 

frågeställningar.  

 

I tabellen nedan redogörs exempel på teman och subteman som framträdde genom den tematiska 

analysmetoden.  

Huvudtema Subteman 

Bristande kunskap  -personalomsättning 

-bristande introduktion 

 

-hög arbetsbelastning 

-svåra bedömningar 

Begränsning av 

familjehemsuppdrag  

-handlingsutrymme 

-referenter 

-samråd 

-

omplacering/sammanbrott 
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5.5 Etiska överväganden 
Samhällets medborgare har i samband med att forskning bedrivs ett berättigat krav att inte en 

olämplig insyn i deras livsförhållanden sker, att inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas för individskyddskravet och är den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Samtidigt är forskning nödvändig för 

både individernas och samhällets utveckling, varpå det finns ett berättigat krav på att 

forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta 

krav kallas för forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Individskyddskravet och forskningskravet måste således alltid vägas mot varandra, varpå 

många forskningsetiska problem kan beskrivas som vägningar mellan dessa krav. Ansvarig 

forskare skall, inför varje vetenskaplig undersökning göra en avvägning av nyttan av 

forskningen, kontra möjliga negativa konsekvenser för berörda undersökningsdeltagare (ibid). 

Utifrån vår studie, har vi reflekterat över att detta ämne kan upplevas som känsligt av våra 

informanter, då det skulle kunna uppfattas som kritik mot- eller kontroll av yrkesgrupperna 

som arbetar inom familjehemsvården. Dock är ämnet viktigt och behövs tas upp med 

placerade barns säkerhet i beaktande. Därför har vi, författare genomgående diskuterat med 

varandra i samband med genomförandet av våra intervjuer, gällande hur dessa kan 

genomföras utan att vi ska låta värderande eller kritiserande, i synnerhet när det framkommit 

att det finns kunskapsbrist kring lagen. 

Enligt etikprövningslagen 2§ (SFS 2003:460) omfattas inte uppsatsarbeten på 

grundutbildningar av etikprövningslagen men forskaren har ett ansvar att bedriva sin 

forskning etiskt. De etiska principerna utgår ifrån forskningsetik som är en etisk disciplin 

vilken har utvecklats i takt med att mängden samhällsvetenskaplig forskning ökat och därmed 

en ökad debatt om behovet av forskningsetiska principer (Gilje & Grimen 2007). 

Vidare, då vi genomfört kvalitativa intervjuer var det viktigt att förhålla sig till det 

grundläggande individskyddskravet vilket kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav kallas för:  informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Ovannämnda krav efterföljde vi genom att våra informanter först delgavs information om 

studiens syfte, tillvägagångssätt samt villkor om deltagandets frivillighet. Sedan gavs ett 

skriftligt samtycke till informanterna i samband med intervjuerna, varpå de också fick 

information om att de har rätt att avsluta sin medverkan när de vill, eller att de kan välja att 
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inte svara på vissa frågor om de inte vill detta. Studien har också värnat om informanternas 

integritet, då informationen som framkommit i resultatavsnittet är avidentifierad, då vi har 

valt att utelämna all information som kan kopplas till en specifik handläggare eller kommun. 

Empirin till studien är också hanterad och förvarad på ett sätt att andra, förutom författarna till 

studien och handledare inte får ta del utav den, då det inhämtade materialet har förvarats på en 

lösenordsskyddad dator samt raderats efter analysering. Avslutningsvis kommer den 

information som informanterna lämnat inte lämnas vidare till annan forskning eller andra 

syften än denna studie. De transkriberade intervjuerna raderas i samband med uppsatsens 

publicering (Vetenskapsrådet 2002). 

 

5.6 Studiens trovärdighet, generaliserbarhet 
Ahrne och Svensson (2011) beskriver att kvalitativ forskning ställer krav på att vara trovärdig. 

För att studien ska ses som trovärdig krävs att författarna redogjort och resonerat kring sina 

metodval. Detta innebär att studien är transparent för läsaren vilket gör att forskningen är 

möjlig att diskutera och kritisera. 

Genom att vi har redogjort för våra metodval och resonemang i arbetet har detta bidragit till 

studiens transparens och kvalité vilket innebär att den är möjlig att diskutera och kritisera. 

Generaliserbarhet brukar ses som en svårighet att uppnå inom kvalitativ forskning (Ahrne & 

Svensson 2011). Detta har inte heller varit vår huvudsakliga avsikt med studien. Vi är 

medvetna om att ett annat urval där andra handläggare hade intervjuats hade kunnat medföra 

ett annat resultat, samtidigt anser vi att studien går att generalisera till viss del med hjälp av 

teoretisk eller analytisk generalisering. Den teoretiska generaliseringen innebär att studiens 

resultat relateras till och överensstämmer med vald teori, dess begrepp och till den tidigare 

forskningen (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

5.7 Förförståelse 
Kvale och Brinkman (2014), beskriver förförståelse som en referensram där människan gör 

tolkningar från.  Förförståelsen kan vara erfarenhet, kunskap eller liknande. Då en av studiens 

författare arbetat som familjehemskonsulent inom en privat konsulentorganisation har hen 

viss kunskap kring vilka faktorer som är grundläggande i arbetet inom familjehemsvården och 

dess lagstiftning. För att undvika att förförståelsen påverkar tolkningen av studiens resultat, 

har det varit av vikt att vara medveten kring denna förförståelse i arbetet med studien. Vi har 
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båda varit medvetna om våra olika förförståelsen och därför kunnat diskutera våra eventuella 

olika tolkningar av empirin, samt vad dessa kan bero på. Bryman (2018) instämmer att 

människan alltid bär på en förförståelse oavsett hur den ser ut, trots att forskningens ideal är 

att vara objektiv. Därför menar Bryman att ett mer realistiskt sätt att förhålla sig till 

objektivitet är att forskningens alla delar redogörs för i studien, vilket är något som vi också 

följt.  

  

5.8 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi båda varit delaktiga och skrivit i samtliga delar av arbetet. Till en 

början har vi haft olika ansvarsområden i studien, men vi har genomgående haft dialoger med 

varandra och diskuterat hur utformningen av dessa ska se ut. När vi har haft ett utkast redo på 

våra teman, har vi gett feedback på varandras texter, lagt till delar i texten eller skrivit om 

texterna. Båda närvarade vid samtliga intervjuer med olika ansvarsområden. Samuel var den 

som höll i intervjuerna, Marisu satt med och antecknade, såg till att inspelningen fungerade 

och flikade in i intervjuerna. Vi transkriberade tre intervjuer var samt delade upp skrivandet 

av intervjupersonernas resultat mellan varandra. Analys och diskussion har vi skrivit 

tillsammans. 

  

5.9 Metoddiskussion 
Vår studie är en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat de två yrkesgrupperna; barn-och 

familjehemshandläggare. Intervjustudier kan genomföras på olika sätt, likaså kan urvalet av 

informanter se olika ut. Vi har resonerat kring för- och nackdelar med att intervjua två 

yrkesgrupper. Fördelarna vi såg var att dessa yrkesgrupper gjorde det möjligt att få ett mer 

dynamiskt material, ett bredare perspektiv av studiens syfte. Eftersom både barn- och 

familjehemshandläggare samverkar tätt tillsammans med var sitt perspektiv (barn och 

familjehem) drog vi slutsatsen att deras resonemang bidrog till ett mer övergripande resultat 

och perspektiv. Studiens urval hade kunnat väljas på annorlunda sätt, till exempel att endast 

en yrkesgrupp valts ut. Vidare kunde andra frågeställningar använts, gällande exempelvis de 

olika yrkesgruppers roller och ansvar mellan varandra. Sådana frågeställningar hade varit 

intressanta och givande, samtidigt som studiens behov av avgränsningar gjort att dessa 

intressanta aspekter inte tagits med, samt att de olika yrkesrollernas förutsättningar och 

perspektiv inte lyfts fram på ett utmärkande sätt genomgående under studiens framställning.  



 

34 
 

Intervjuerna har varit i semistrukturerad form vilket vi sett fördelaktigt då dessa öppnat upp 

för informanten att utveckla sina resonemang. Samtidigt har vi ansett att intervjuformen varit 

utmanande ibland eftersom det visat sig att informanterna generellt saknade kunskap om 

lagstiftningen. Detta har gjort, att vi som intervjuare fått agera kreativt och styra om fokuset 

under första delen av intervjuprocessen. En annan utmaning har också varit att intervjuerna 

gett mycket material, något som senare varit en tidsödande process, då material som inte blivit 

relevant för studiens resultat har behövt skalas bort. 

Generellt sett har intervjuer den svagheten att frågornas innebörd kan tolkas olika mellan 

intervjupersonerna. Intervjuer ger också en begränsad bild av ett fenomen, på en plats vid en 

tidpunkt (Ahrne & Svensson, 2011). Då ämnet visat sig vara outforskat och kunskapen om-, 

samt tillämpningen av lagstiftningen SoL 5 kapitlet 2§ visat sig vara bristfällig var ämnet en 

utmaning att närma sig. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden i förväg, avsikten med detta 

var att få del av informanternas spontana resonemang. Vidare behövde informanterna inte 

förhålla sig till uppställda intervjufrågor vilket vi såg som en frihet för informanterna att 

förhålla sig fritt. Å andra sidan kunde en utskickad intervjuguide givit informanterna tid att 

skaffa information och kunskap om lagstiftningen vilket gjort att de fått tid att reflektera kring 

dess tema. Detta hade möjligtvis kunnat bidra till att informanterna hade kunnat resonera mer 

om det konkreta arbetet med att tillämpa lagen och vilka möjligheter de ser, dock anser vi att 

vårt närmande till ämnet ändå har bidragit med intressant ny kunskap, där informanternas 

resonemang spontant har utforskat mer svårigheter med att tillämpa lagen än möjligheter, 

detta kopplat till deras upplevelser.  

 

6 Resultat och Analys 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av de sex intervjuerna vi genomfört med 

barn-och familjehemshandläggare. Resultatet kommer att varvas med en analys som utgår 

ifrån teorin om gräsrotsbyråkraten, samt tidigare forskning. 

Syftet med vår studie har varit att få en djupare förståelse för barn-och 

familjehemshandläggares möjligheter och begränsningar i arbetet med lagstiftningen SoL 5 

kap. 2 §, varpå våra frågeställningar har utgått ifrån att undersöka hur dessa yrkesgrupper 

resonerar kring lagstiftningen, men också kring om det finns andra tillvägagångssätt att 

förbjuda olämpliga familjehem från att ta emot placeringar. 
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Sammanfattningsvist påvisade vårt resultat att barn- och familjehemshandläggarna hade en 

bristande kunskap kring lagstiftningen, vilket de kopplade till organisatoriska begränsningar. 

Resultatet påvisar även att barn- och familjehemshandläggare använde sig av andra 

tillvägagångsätt för att förbjuda ett olämpligt familjehem att ta emot barn i sitt hem. Detta 

genom att ge dåliga referenter och avråda andra tillfrågade kommuner att placera. 

 

6.1 Resonemang från barn-och familjehemshandläggare 
I samband med att vi ställde frågor till informanterna kring hur de resonerade kring SoL kap 5 

2§ fick vi varierande svar, dock fanns de gemensamma nämnarna att samtliga informanter 

hade kunskapsbrist gällande lagen, att de själva inte hade erfarenhet av att den använts i något 

av deras ärenden eller att de inte hade kännedom om den använts i deras nuvarande, eller 

tidigare arbetsplatser. De varierande svaren handlade om att vissa informanter berättade att 

de, innan vår intervju inte kände till lagen alls, andra kände till lagen men menade att de var 

dåligt insatta och att lagen var sällsynt. Det framkom även under intervjuerna att det råder 

osäkerhet kring vem som bär huvudansvaret, emellan de olika yrkesgrupperna för att tillämpa 

lagstiftningen. 

 

IP6. - [....] Under de många år som jag har arbetat har jag aldrig stött på att man använts sig 

utav den lagen, inte i någon kommun. 

 

6.1.1 Resonemang kring bristande kunskap 

När informanterna benämnde deras erfarenheter och kunskap kring lagen började de resonera 

kring varför de tror att det inte finns en större kunskap och säkerhet gällande lagens 

tillämpning. En informant nämnde att hen trodde att det berodde på att hen var nyanställd, 

medan en annan informant belyste svårigheter inom organisationen, som hög arbetsbelastning 

och hög personalomsättning. En annan informant nämnde också att det är svårt att rekrytera 

erfarna socionomer, samtidigt som det råder bristande introduktioner till nya handläggare som 

många gånger är nyexaminerade och oerfarna av arbetet inom familjehemsvården. Ett annat 

resonemang var att det råder kunskapsbrist i allmänhet inom arbetsplatsen gällande 

familjehemsvårdens lagstiftning och riktlinjer, inte bara när det gäller SoL kap. 5 §2. 
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Vidare resonerade informanterna inte direkt kring hur lagen tillämpas och inte heller angav de 

något exempel av egen erfarenhet, då denna erfarenhet som nämnts ovan inte fanns. Nedan 

följer ett urklipp av tre citat från tre av informanterna. 

IP2- ska jag vara helt ärlig så har jag inget resonemang kring lagen då jag är dåligt insatt, man 

hör ju vad den handlar om, men den måste vara sällsynt och används vid allvarliga 

missförhållanden för att undvika att ett familjehem att ta emot ett barn igen. 

 

IP1: Jag har aldrig hört talas om den, eller att mina kollegor har pratat om den..Det råder nog 

kunskapsbrist kring SoL 5 kapitlet §2 på vår arbetsplats. 

 

IP3- Jag har hört talas om den, men kan nog inte berätta mer än så. Jag vet att den används vid 

missförhållanden i familjehemmet men har själv inte använt den eller hört någon av mina 

kollegor använda den. 

Ovannämnda resultat kan kopplas till Braye, Preston-Shoot och Wigleys (2011) forskning, där 

de i sin forskning har studerat hur socialsekreterare kunskap kring lagstiftning ser ut. I studien 

framkommer det, precis som i vårt resultat att det kan finnas en frånvaro av juridisk kunskap 

hos socialsekreterare. Forskningen visade också på att orsakerna till denna kunskapsbrist var 

att det saknade riktlinjer inom organisationen för användningen av lagstiftningen, samt att det 

förekom en allmän okunskap om juridik hos socialsekreterarna. Även socialsekreterarens 

egna tolkningar av lagstiftning belystes som en avgörande faktor till bristande kunskap om 

lagstiftning (ibid). 

Vidare resonerar en av informanterna att eftersom kunskap om lagen inte finns så använder 

hen sig istället av metoder som hen har kunskap om. Hen benämner metoder inom 

familjehemsvården så som Nya Kälvesten och Gamla Kälvesten, som hen samtidigt menar 

saknar evidens. 

IP6: Ja...Gamla Kälvesten använder vi på vår arbetsplats, och nu har flera gått utbildning i 

Nya Kälvesten.. dock vad jag har förstått så är ingen av metoderna forskade på.. 

En annan informant uppgav att det ofta görs egna tolkningar av både lagrum och hur hen 

använder metoderna inom familjehemsvården eftersom att det inte finns tydliga lagrum som 
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till exempel reglerar referenttagning, hur många antal hembesök under utredningstiden som 

ska genomföras och vad som ska utredas. 

IP3: …det råder kunskapsbrist om lagstiftningen inom familjehemsvården. Det är inget man 

får introduktion i till exempel..du får till dig att det finns utredningsmetoder och du får 

tillämpa dem utifrån din erfarenhet och kunskap. 

Ovannämnda resonemang gällande avsaknad av kunskap om lagen och utrymme för egna 

tolkningar i utredningsarbetet kan återigen återkopplas till Braye, Preston-Shoot och Wigleys 

(2011) forskning, där det framkommer att socialsekreterarens egna tolkningar av lagstiftning 

sågs som en avgörande faktor till bristande kunskap om lagstiftning (ibid). Samtidigt kan 

detta kopplas till vår valda teori om gräsrotsbyråkraten (Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkratens 

arbetssituation menar Lipsky (2010) är för komplicerad för att hanteras utifrån detaljerat 

regelverk då det är omöjligt att förutsäga hur människor agerar. Vidare menar Lipsky (2010) 

att gräsrotsbyråkraten gör tolkningar av organisationens lagar och riktlinjer eftersom dessa 

ofta är ramlagar, vilket leder till att socialsekreteraren behöver tolka regelverket utifrån den 

enskilde individen.  För att hantera den vaga lagen menar Lipsky (2010) att 

gräsrotsbyråkraten utformar egen tolkningspraxis vid sidan om regelverket. Som en följd av 

tolkningspraxis kan det förekomma att socialsekreteraren tillsammans med sina kollegor 

utvecklar egna handlingsregler eller medvetet frångår regelverket (Shierenbeck, 2003). 

Vidare diskuterades också den egna organisationens riktlinjer av två av informanterna. De 

uppgav att riktlinjer fanns, men att det kunde finnas svårigheter med att implementera dessa i 

det dagliga arbetet. 

IP5- Vi har hög arbetsbelastning och hinner inte alltid prata om gemensamma riktlinjer, hur 

man utreder, vilken lagstiftning och så vidare… många är nyanställda hos oss och har ingen 

erfarenhet av familjehemsvård sedan tidigare. 

 

Utifrån teorin om gräsrotsbyråkraten belyser Schierenbeck (2003) att riktlinjer och policys 

ofta är skrivna på ett vagt sätt inom en organisation också, då förvaltningen är mer styrd av 

generella mål. Klyftan som uppstår mellan gräsrotsbyråkratens vardag och målstyrningens 

förutsättningar bidrar till att beslutsfattande utmärks i högre utsträckning av osäkerhet och 

vaghet, samtidigt visar vårt resultat en till aspekt i arbetet med de redan vagt skrivna 
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riktlinjerna, då informanterna menar att de inte heller alltid hinner prata igenom de 

gemensamma riktlinjerna som finns inom organisationen (Schirenbeck, 2003). 

Vissa av informanterna upplevde att kunskapsbristen inom familjehemsvården och 

möjligheter för egna tolkningar var problematiska. Detta då de har erfarenhet av att det 

förekommer bedömningar som skiljer sig åt avseende vad ett lämpligt familjehem är. En 

informant nämnde att det familjehemmet som hen bedömde som olämpligt, har bedömts som 

lämpligt av en annan kommun. 

IP5: Jag utredde familjehemmet och utförde en Nya Kälvesten intervju som pekade på att 

familjehemmet inte hade ett känslomässigt överskott eller reflekterande sinneslag, som man 

brukar kalla det.. Två månader senare får jag veta att en annan kommun ingått i samarbete 

med detta familjehem...Bedömningar varierar kring familjehems lämplighet, det är ett tecken 

på att man som handläggare har mycket att säga till om och att man utgår från sin egen 

bedömning. 

 

Höjer (2001) reflekterar också kring ovan nämnda situationer inom familjehemsvården, då 

hon i sin avhandling skriver att det inte återges i lagtext vad en familj skall uppfylla för 

kriterier för att bli familjehem, vilket ger utrymme för egna tolkningar. Jämfört med 

informanternas resonemang kring att detta är problematiskt och kan bidra till olika 

bedömningar om ett familjehems lämplighet, menar Höjer (2001) att detta är bra, då 

utredningsarbetet behöver utgå från det individuella barnet. Samtidigt problematiserar Höjer 

(2001) detta genom att belysa att detta ställer höga krav på kompetens och arbetserfarenhet 

hos socialsekreteraren. Höjer (2001) hänvisar till exempel till en rapport från Riksdagens 

revisorer från 2001, där det framgår att bedömning av familjehems lämplighet kräver kunskap 

och lång arbetserfarenhet inom familjehemsvården. 

 

Vidare resonerade vissa informanter kring att det förekommer kompetensbrist inom deras 

organisation och att detta kunde bero på att de har varit underbemannande och att flera i 

gruppen är relativt nyanställda. Dessa resonemang visar på att Höjers (2001) uppmaningar om 

att det behövs hög kompetens inom familjehemsvården, inte alltid går att uppfylla.   

IP 6: Jag känner inte till lagen.. har inte heller hört någon prata om den eller tillämpa den i 

arbetsgruppen. Vi har dock varit underbemannade under föregående året och precis kommit 
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ikapp, och hälften av gruppen har arbetat här i mindre än ett år, många har inte tidigare 

arbetserfarenhet från familjehemsvården. 

 

IP4: ..det finns inte riktigt tid för att sätta sig in i sådan lagstiftning.. jag har till exempel två 

nya kollegor som är under introduktion och som behöver komma in i arbetet. Introduktionen 

är inte arbetsorienterad utifrån arbetsuppgifter, utan mer att lära känna organisationen och få 

introduktion i systemet. 

 

Dessa två ovanstående citat visar också på att rådande personalomsättning kan kopplas till 

bristande kompetensnivå inom arbetsplatsen. Detta är något som också beskrivs i Östberg 

(2010), Astvik, Melin och Allvin (2014) studier, där forskarna beskriver att 

personalomsättning och hög arbetsbelastning medför att erfarenhet och kunskap går förlorad i 

organisationen, samt försvårar att kunskapsbasen byggs upp i organisationen. Även Shanks et 

al (2018) forskning belyser socialtjänstens situation med svårigheter att behålla personal, 

samtidigt som Astvik, Melin och Allvin (2014) beskriver att socialarbetare inom barnavården 

var en särskilt utmärkande grupp som rapporterade högre grad av arbetsbelastning och höga 

krav. 

Vårt resultat hittills har visat att handläggarna står inför en rad olika utmaningar i sitt dagliga 

arbete, då de tillhör en organisation, där de behöver förhålla sig till vaga lagar och riktlinjer 

gällande till exempel utredningsmetoder, som kan leda till att olika bedömningar görs kring 

ett familjehems lämplighet. Samtidigt råder hög arbetsbelastning och personalomsättning, 

vilket bidrar till svårigheter med att implementera olika riktlinjer överlag inom 

organisationen. Svårigheter med rekrytering av erfaren personal och introduktion som är mer 

inriktad på organisatoriska aspekter, istället för att vara arbetsorienterad lyfts också som en 

utmaning. 

Ovanstående är några av resonemangen som hittills framkommit gällande anledningen till den 

kunskapsbrist som råder angående SoL kap. 5 §2. 

Forskaren Östberg (2010) menar att en konsekvens av svårigheter med att behålla personal 

inom socialtjänsten är att den arbetande socialsekreteraren får försämrade arbetsvillkor. 

Samtidigt skriver Lindahl och Bruhn (2018) i sin studie att dessa försämrade arbetsvillkoren 

blir väldigt problematiska då de bidrar till att socialsekreteraren inte kan uppfylla 
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socialtjänstens åtaganden, samtidigt som socialsekreterarna inom familjehemsvården har det 

yttersta ansvaret för barnets situation. Även forskning utifrån familjehemmens perspektiv 

visar på problematiken med personalomsättning inom organisationen, då ett flertal studier 

pekar på att samarbetet mellan socialtjänsten och familjehem behöver förbättras (Buehler et 

al. 2006 et al., 2006; Geiger et al., 2016; Geiger et al.,2017), då till exempel flera 

familjehemsföräldrar uppgett att det ofta byts handläggare under en pågående placering och 

att behovet av att förbättra överlämningar av ärenden är stort (Geiger et al., 2017). 

 

Utöver personalomsättning, hög arbetsbelastning och svårigheter med att rekrytera beskrev 

även informanterna andra organisatoriska begränsningar i sin verksamhet. 

 

IP6: Det är alltid ekonomin och resurserna som styr, och det är en politiskt styrd arbetsplats. 

Just nu är det utredarnas arbete som prioriteras då de ligger efter med sina utredningar. Min 

uppfattning är att familjehemsvården inte är en prioritering, då vi har knappa resurser och har 

inte personal till att rekrytera nya familjehem… ändå ställs det krav på oss som 

familjehemshandläggare att leverera bra familjehem till barnet.. man ska ta hänsyn till barnets 

önskemål om till exempel geografiskt läge… ja, det är inte så lätt. 

Informanten ovan beskriver att det finns bristande resurser inom hens organisation. Svensson, 

Johnsson & Laanemets (2008) menar att arbetssituationen inom en gräsrotsbyråkrati präglas 

av begränsade resurser. Exempel på sådana resurser är tid, kunskap och befogenheter, men 

även ekonomiska och materiella resurser. Samtidigt beskriver informanten att hen ändå 

upplever att det ställs höga krav på familjehemshandläggare, där det behövs tas hänsyn till 

olika önskemål och faktorer utifrån barnets behov.  Detta kan ses i förhållande till vad 

(Lindahl & Bruhn 2018) beskriver om den yrkesverksammas position, där hen har det yttersta 

ansvaret för de placerade barnen, vilket automatiskt innebär att socialsekreteraren ställs inför 

höga krav. Vidare kan detta resonemang kopplas till gräsrotsbyråkratens dubbla roller i 

kontakten med klienten, då socialsekreteraren behöver förhålla sig till organisationens ramar 

och lagar, samtidigt som klientens behov ska beaktas. Gräsrotsbyråkraten hamnar då i 

dilemman, i samband med att det uppstår önskemål och behov från klient, samtidigt som 

myndigheten är uppbyggd på ett sådant sätt att de enskilda klienterna behöver hanteras utifrån 

de organisatoriska ramarna. Lindahl & bruhns (2018) belyser ytterligare en aspekt till 

socialsekreterarnas dubbla roller, då de beskriver handläggarnas mångdimensionella arbete i 
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sin forskning, då handläggare inom familjehemsvården har flera olika ansvarsområden i sin 

yrkesroll. Lindahl & Bruhn (2018) beskriver hur handläggarna behöver inta olika roller, när 

de ska utgå ifrån- och företräda myndigheten, representera barnets olika intressen vid 

kontakter med olika myndigheter, biologiska föräldrar och familjehemmet, samtidigt som de 

förväntas kunna bygga upp en nära relation till barnet, där hen ska känna tillit till 

handläggaren. Detta i sin tur leder till många olika dilemman och motstridiga krav, vilka 

socialsekreteraren skall kunna hantera och förhålla sig till.  

 

Vidare beskrev en informant att arbetsrollen mellan familjehemshandläggare och 

barnhandläggare skiljer sig åt. Hen menade att arbetet som barnhandläggare prioriterar sig 

självt då det finns en tydligare reglerad lagstiftning inom denna, bland annat när det gäller 

uppföljningsansvaret och övervägande. Informanten uppgav att en familjehemshandläggare 

har större handlingsutrymme då arbetet inte innefattar myndighetsutövning. 

 

IP1: …ja jag tänker att kunskapsbristen i familjehemsvården beror på att myndighetsarbetet 

gällande barnet prioriterar sig självt. Som barnhandläggare får vi arbeta i akuta situationer, 

omplaceringar, SIS-placering…en familjehemshandläggare arbetar mer strategiskt med 

familjehemsutredning och har inget myndighetsansvar…dem behöver inte på samma sätt ta 

hänsyn till lagen som vi… vi delar ju arbetsledare med familjehemshandläggare.. det är 

tydligt att familjehemshandläggare är mer självgående än vi barnhandläggare. 

 

Då informanten ovan resonerade kring att barnhandläggarens handlingsutrymme är mer 

begränsat än familjehemshandläggarens, kopplar vi detta till Östbergs (2010) studie, där det 

framkommer att socialsekreterarens handlingsutrymme styrs av delegationsordning och 

arbetets struktur. En verksamhet som styrs av lagstiftning gällande till exempel tvångsinsatser 

bidrar till att socialsekreterarens handlingsutrymme begränsas (Östberg, 2010). 

Informanten ovan beskrev även att myndighetsarbetet ”prioriterade sig själv” där hen menade 

att arbetet med barnen går före arbetet med att rekrytera familjehem. Wörléns (2010) studie 

belyser prioriteringsarbetet inom socialt arbete. Wörlen (2010) menar att det finns ett 

tankesätt inom offentliga verksamheter som grundar sig på att resurserna behöver sättas där de 
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behövs som mest, samt där de gör mest verkan. Inom socialt arbete behöver även tjänstemän 

ta hänsyn till prioriteringsarbetet som beslutas via delegationsordningen. 

Informanten ovan återgav att hen arbetar i akuta situationer och att hen är mer beroende av sin 

arbetsledare, än vad en familjehemshandläggare är, som däremot arbetar mer självständigt. 

Hen resonerar vidare till att anledningen till varför hen inte hört talas om SoL kap.5 2 § var 

för att hen ansåg att det är familjehemshandläggarens ansvar att anmäla sådant förbud, då de 

är mer inriktade på arbetet med familjehemmen. 

Informanten beskrev vidare att hens ansvar är att göra överväganden var sjätte månad samt att 

hen hade ett uppföljningsansvar för det placerade barnet. Samtidigt berättade informanten att 

hen hade så pass många svåra ärenden att även dessa prioriterar sig själva. 

IP1: ….tror inte ens det är mitt ansvar….jag har i dagsläget 15 ärenden.. vilket är många 

ärenden då de även är svåra.. det är mycket att göra så klart.. jag har fokus på att följa upp 

vården i familjehemmet och att göra överväganden var sjätte månad.. 

familjehemshandläggaren sköter allting annat kring familjehemmet och även antar jag att det 

är dennes roll att anmäla sådant förbud om det skulle krävas.. 

 

Ovannämnda citat som visar på osäkerhet kring vem som ansvarar för tillämpningen av lagen 

kan kopplas till Astvik, Melin & Allvin (2014) studie som har uppmärksammat att det finns 

behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen inom offentliga organisationer. Detta görs genom 

att utveckla strategier inom socialtjänstens (organisationens) ledning, för att öppna upp för en 

dialog på alla nivåer inom förvaltningen 

Informanten ovan flaggar också för att hen har en hög arbetsbelastning, med femton svåra 

ärenden och ansvar för uppföljning och överväganden, samt att hen anser att det borde vara 

familjehemshandläggares ansvar att anmäla ett förbud enligt SoL 5 kap 2§. Lindahl & Bruhn 

(2018) uppmärksammar i sin studie att antalet placeringar inom familjehemsvården ökar. De 

uppmärksammar också att det finns brister inom familjehemsvården, bland annat gällande 

instabilitet i placeringar och brister i socialsekreterarens uppföljningsansvar med tillsyn och 

kontroll av det placerade barnet. Bristerna grundar sig i tidsbegränsningar som 

socialsekreterare har utifrån att de ska hantera akuta ärenden (ibid). 
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6.1.2 Olämpliga familjehem 

I samband med att vi pratade med våra informanter om deras resonemang om lagen framkom 

det från samtliga informanter att det finns familjehem ute i samhället som är olämpliga. Tre 

av informanterna resonerade kring att de metoder de tillämpar sig av för att undvika 

rekrytering av familjehem som är olämpliga är få.   

När informanterna resonerade kring olämpliga familjehem kopplade de detta till sammanbrott 

och missförhållande. En informant berättade om en egen erfarenhet av sammanbrott. Detta 

sammanbrottet berodde på att familjehemmet inte kunde tillgodose barnets behov, då 

familjehemsmamman blev utmattad under placeringstiden. Detta uppger informanten hade 

kunnat förutses om ett bättre utredningsarbete hade genomförts. Informanten uppgav vidare 

att familjehemsmamman förekom i Försäkringskassans register med anledning av en tidigare 

utmattningsdepression. Dock gjordes bedömningen att ändå placera. 

En informant resonerade att familjehemsvården i samhället är eftersatt då det inte finns någon 

enhetlig utredningsmetodik vid utredning av familjehem, vilket bidrar till att bedömning av 

familjehems lämplighet varierar kraftigt mellan olika handläggare. 

En kritisk röst till socialsekreterarens möjlighet till egna bedömningar kommer från 

Nordlander (2006), där han beskriver att socialsekreteraren har en fri roll. Rollen innebär att 

verksamheten har lite insyn i socialsekreterarens beslut så länge som socialsekreteraren 

förhåller sig till de lagar och regler som finns uppsatta. Informanten beskrev avsaknaden av 

ramar, då det inte finns enhetlig utredningsmetodik. Nordlander (2006) menar att i samband 

med att socialsekreterare inte har tydliga ramar att förhålla sig till, finns det en risk att 

socialsekreteraren styrs utifrån sin egna värderingar i sina beslut kring barnet. Även 

Schierenbeck (2003) problematiserar teorin om gräsrotsbyråkraten och dess stora 

handlingsutrymme, då hon menar att Lipsky har valt att bortse från handlingsutrymmets 

problem utifrån en legitimitetsaspekt (likabehandling och rättssäkerhet). Schierenbeck (2003) 

skriver att tjänstemän som arbetar inom den offentliga förvaltningen är alla bärare av tidigare 

erfarenheter, vilket med nödvändighet kommer att påverka deras myndighetsutövning i 

varierande utsträckning. Vidare skriver Schierenbeck att tjänstemännen inom den offentliga 

sektorn inte är undantagna från de dominerande normer och värderingar som är rådande i ett 

visst samhälle eller i den miljö som utgjort basen för deras socialisation (till exempel 

organisationen). Det tas för givet att ett ökat handlingsutrymme med nödvändighet innebär ett 

för klienten mer fördelaktigt beslut, vilket inte alltid är fallet (Schierenbeck, 2003).  
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Informanterna hade flera resonemang kring hur man kunde undvika att rekrytera olämpliga 

familjehem. De uppgav bland annat vikten av att utföra grundliga familjehemsutredningar, 

utgå från evidensbaserad praktik och ha arbetslivserfarenhet. En informant uppgav att de 

arbetar utifrån metoden Nya Kälvesten och Gamla Kälvesten. 

 

IP3. - det finns knappt någon evidensbaserad praktik kring bedömningen av ett familjehems 

lämplighet.. jag menar det är så mycket metoder som finns.. jag gick utbildning i gamla 

Kälvesten, nu kom Nya Kälvesten…båda metoder har fått kritik..vår arbetsgrupp föredrar 

oavsett den äldre metoden ...gamla Kälvesten lägger stor vikt vid familjehemmets bakgrund, 

vilket vi anser är viktig att utreda. 

 

En informant resonerade kring arbetserfarenhet och att bedömningen av familjehemmets 

lämplighet kunde variera avsevärt mellan olika handläggare och olika kommuner. Hon 

menade på att detta kunde bero på att kommunerna har möjlighet att utreda utifrån vilken 

metod de vill, då det inte finns någon enhetlig utredningsmetodik inom familjehemsvården 

 

IP5. […] om man inte har arbetserfarenhet av familjehemsvård så är det lätt att utgå från sin 

egen referensram vid familjehemsutredning…jag menar.. jag bedömer att detta familjehem är 

olämpligt, de förekommer tex hos Kronofogden…min kollega bedömer att de är lämpliga.. 

det har hänt.. Det har faktiskt också hänt att en kommun ringer mig för samråd.. men att de 

placerar i familjehemmet ändå fastän att vi avrått dom att placera då vi inte tycker att 

familjehemmet skall ta emot fler placeringar . 

Två av informanterna fortsatte att resonera kring familjehems olämplighet samt att de 

försöker undvika att ingå i ett samarbete med dessa olämpliga familjehem och att det kan vara 

en anledning till att de inte behöver förbjuda familjehem att ta emot placeringar, då de arbetar 

i förebyggande syfte. Risk- och skyddsfaktorer utfördes av en informant. Hen använde sig av 

BRA-Fam som ett standardiserat bedömningsinstrument. Informanten använde instrumentet i 

ett tidigt rekryteringsskede för att sålla bort olämpliga familjehem. 
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IP6: Det finns många familjehem som är olämpliga.. Jag tänker att det är viktigt att vi 

upptäcker dessa i tidigt skede…så vi inte behöver hamna där vi behöver använda oss av den 

dära lagen. 

 

IP3: Vi utför alltid en BRA-fam vid rekrytering för att undvika felrekryteringar.. det är ett bra 

instrument för att sålla bort olämpliga familjehem. 

 

Två informanter uppgav samtidigt att det kan vara svårt att göra en bedömning på vad som är 

ett olämpligt familjehem. En av informanterna berättade att hen lade stor vikt vid att 

familjehemmet har känslomässigt överskott samt hur de kunde tillgodose barnet med kärlek 

och omsorg. Men även att hen tittade extra på hur familjehemmet mentaliserade kring olika 

frågor samt hur de såg på samarbetet med biologisk familj. 

 

IP2: […] nej jag har inte varit med om att det var direkt något missförhållande..utan 

omplaceringen berodde på annat…Jag var ensam i min utredning och gjorde bedömningen att 

placera fastän familjehemsmamman var ensamstående, så kunde hon ta emot placering. Jag 

trodde att hon skulle ha ork och utrymme för detta..…men så var det inte och vi fick 

omplacera efter två månader… 

De olika ovanstående citaten beskriver att handläggarna har ett stort handlingsutrymme. 

Informanterna beskriver att utredningsmetoderna som används kan variera kommuner 

emellan, samt att bedömningar hos handläggare varierar och kan också vara kopplat till vilken 

tidigare arbetserfarenhet man besitter. Samtidigt visar det sista citatet att bedömningen av en 

situation inte alltid stämmer och att detta kan leda till sammanbrott efter en kort tid. Östberg 

(2010) uppger att handlingsutrymme beskrivs vara ett fenomen mellan profession och 

organisation, som leder till dilemman då yrkesverksamma inom organisationen har stort 

handlingsutrymme. Problem kan till exempel uppstå när yrkesverksamma gör olika 

bedömningar av klientens behov. Socialsekreterarens handlingar är delar i en större helhet där 

socialarbetaren ingår i en organisation som sätter ramar för uppdrag, samtidigt som 

yrkesrollen bär på den professionella kunskapen. Tillsammans skapar detta 

handlingsutrymmet som sedan utformas från mötet med klienten (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Enligt Lipsky (2010) har därför gräsrotsbyråkraten en relativt stor frihet 
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kring de beslut som påverkar samhällsmedborgares vardag och levnadsförhållanden. Lipskys 

(2010) teori utgår således från ett bottom-up-perspektiv istället för att se processen vara styrd 

uppifrån och ner. Samtidigt kritiseras Lipskys teori om handlingsutrymme av Howe (1991), 

då han utgår ifrån att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme inte kan vara så stort, då socialt 

arbete i allmänhet inte uppnått tillräckligt grundläggande kunskap, då det finns brister 

gällande evidensbaserade metoder. Howe (1991) skriver att det inte går att precisera socialt 

arbete, gällande att påvisa dess syfte eller effekter med insatser och menar. Howe (1991) 

menar därför att det handlingsutrymme som Lipsky (2010) beskriver passar bättre in på andra 

professioner, till exempel professioner inom medicin.  

 

6.2 Begränsning av familjehemsuppdrag. 

Nedan beskrivs hur barn- och familjehemshandläggare resonerar kring vad de gör istället för 

att förbjuda familjehem att ta emot barn i sitt hem enligt SoL 5 kap §2.  

 

Informanterna uppgav att de först omplacerar barnet. Vidare resonerade de kring att de 

begränsade familjehem att ta emot framtida placeringar genom att ge dåliga referenter och via 

samråd mellan kommuner för att avråda från placering. Detta efterföljdes dock inte alltid och 

kommuner valde ibland att placera i familjehemmet oavsett. 

Alla informanter uppgav att vid missförhållande eller misstanke om missförhållanden så 

omplaceras barnet från familjehemmet. En informant resonerade kring att det är svårt att 

bevisa om familjehemmets lämplighet förändras under placeringstiden. Det kunde röra sig om 

att barnet uppgav något oroväckande, och att man då får lita på detta och ta ställning till 

omplacering. 

 

IP4: Ja.. nej jag har inte förbjudit något familjehem.. däremot har jag medverkat vid 

omplaceringar vid flertal tillfällen. En omplacering berodde på att vi fick in en orosanmälan 

på familjehemmet. Man bedömde att en omplacering var nödvändig i detta fall… det var nog 

ingen som tog tag i familjehemmet och anmälde dem till IVO.. 
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Informanterna uppgav att de vanligtvis ringer referenter före placering av barn i ett 

familjehem. Vissa informanter menade att det var en policy på deras arbetsplats att ringa 

referenter. Om det visade sig att familjehemmet inte var lämpligt, avrådde man andra 

kommuner att placera. Informanten uppgav att en dålig referent kunde exempelvis vara att 

familjehemmet hade samarbetssvårigheter. 

 

IP2: Jag har avrått flera kommuner och konsulentstödda aktörer att placera..  dock gör 

kommuner som dom vill och utgår från sina egna bedömningar..när jag behöver ge dåliga 

referenter om ett  familjehem är det oftast för att vi har haft ett dåligt samarbete med dem, inte 

att det egentligen skett något missförhållande. 

 

Det framkom under en intervju att informanten alltid ringde referenter på familjehemmets 

senaste fem-års placeringar. Denna informant ansåg att samarbete mellan socialtjänsten och 

familjehemmet var en viktig fråga att lyfta med referent, men upplevde också svårigheter i 

samband med att hen behövde ta referenter. 

 

IP5: om jag utreder ett familjehem tar jag alltid in en lista från familjehemmet på de senaste 

fem års placeringar de haft…jag ringer oftast alla referenterna men tyvärr får man sällan tag 

på alla…någon har slutat, någon är ej i tjänst osv…men visst…någon brukar man ändå få tag 

på.. får jag tag på referent frågar jag alltid om familjehemmets samarbetsförmåga. 

 

Hen berättar vidare att hon själv också blivit kontaktad för att vara referent och även att hen 

avrått från placering då samarbetet ej har fungerat med familjehemmet. 

 

IP3: …ja, det har hänt flera gånger att jag blivit kontaktad för att återge referenter på 

familjehem jag haft placering i…. där jag avrått andra kommuner att placera..för att 

familjehemmet inte har samarbetat och haft ekonomi som motiv.. dock tror jag det ändå blivit 

en placering i det familjehemmet. 
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Även en annan informant uppgav under intervjun att hen använder sig av referettagning och 

att hen själv ställt upp och varit referent. Hen uppger att detta är ett krav inom 

familjehemsvården, att återge referenter och även det enda sättet att stoppa placeringar i 

olämpliga familjehem. 

 

IP6 .ja…jag har ställt upp flera gånger och varit referent.. jag tycker det är viktigt att svara på 

alla frågor och säga som det är om familjehemmet…någon gång har jag påpekat att ett 

familjehem inte är lämpliga för att ta emot mindre barn.. jag vet inte om det blev en placering 

men det kändes som handläggaren lyssnade på mig. 

 

En informant återgav att om hen skall placera i ett familjehem där det finns ett befintligt 

placerat barn från annan kommun, så ringer hen alltid för att samråda kring om placeringen 

matchar. Informanten uppgav även att man i samband med samråd kan ta referenter. 

IP6: jag vet att det slarvas med samråd, för jag har själv sällan blivit uppringd..men både jag 

och mina kollegor ringer alltid…vi vill samråda med kommunen som har ett barn placerat, om 

de bedömer det rimligt att även vi ska placera.. Detta är också ett bra tillfälle att försäkra sig 

om att familjehemmet är lämpligt..man brukar passa på att prata om hur den andra 

kommunens samarbete med familjehemmet bedöms. 

 

IP3: …det har skett missförhållande vid något enstaka fall.. barnhandläggaren omplacerade då 

barnet.. jag blev inte ens inkopplad i ärendet fastän om det var jag som hade utrett detta 

familjehemmet till en början… det är svårt med våra metoder att upptäcka vilka familjehem 

som är lämpliga eller inte… vi utför en intervju med familjehemsföräldrar..de kan ju välja att 

svara vad dem vill så det låter bra.. jag får utgå mycket från min magkänsla 

 

Att det finns olika sätt att bedöma familjehems lämplighet är inget som är okänt (Höjer, 

2001). Ett exempel på hur en kan bedöma denna lämplighet, är utifrån Gamla 

Kälvestensmetoden. Denna baserar lämpligheten på att ett familjehem skall ha goda relationer 

omkring sig, både inom och utanför familjen. Familjehemmet skall även visa kärlek och 

omtanke för barnet samt ha tid och utrymme för att ta emot ett barn i sitt hem. Andra kriterier 
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som bedöms viktiga är att familjen skall ha en bra uppväxt och bra uppväxtförhållanden Höjer 

(2001), Kälvesten (1973). 

Samtliga ovanstående resonemang kan också kopplas till Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten 

(2010), då socialsekreterarna använder sitt handlingsutrymme och gör olika tolkningar 

gällande bedömningar av familjehems lämplighet. Gräsrotsbyråkratens dubbelroll bidrar till 

att mötet med familjehemmet och vad som uppfattas där kan tolkas på olika sätt beroende på 

vem som gör utredningen. Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme kan påverkas av de lagar 

och riktlinjer som finns att förhålla sig till inom organisationen. Eftersom att dessa kan vara 

vaga kan det finnas ett behov hos gräsrotsbyråkraten av att upprätta egna handlingspolicys 

inom de ramarna som finns inom organisationen för att kunna hantera sina individärenden 

(Lipsky, 2010). Detta kan kopplas till att vårt resultat visar att informanterna förhåller sig till 

riktlinjer och lagar om samråd, referenttagning och metoder för utredningsarbete och tolkar 

och använder de som andra metoder och sätt att kunna förhindra olämpliga familjehem från 

att ta emot placeringar, samtidigt som dessa bestämmelser inte uppfyller samma syfte som 

lagen SoL 5 kap §2 gör. 

 

 

7 Diskussion 
 

I detta avsnitt förs en diskussion och problematisering av resultatet kopplat till uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning.  

 

I vårt resultat har det framkommit att barn- och familjehemshandläggare har bristande 

kunskap kring lagen SoL 5 kap. 2§. Det har i vissa fall även funnits en bristande kunskap 

kring annan rådande lagstiftning och riktlinjer inom familjehemsvården. Samtidigt benämnde 

informanterna att detta kunde bero på organisatoriska begränsningar såsom hög 

personalomsättning, vilket i sin tur till exempel kunde resultera i bristande kompetens i 

personalgruppen. Detta är något som Astvik, Melin & Allvin (2014) studie också visar på. 

Lipsky (2010) nämner samtidigt att socialsekreteraren har ett ansvar att hantera sitt 

handlingsutrymme. Vårt resultat belyser familjehemssekreterarens handlingsutrymme som 
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mindre begränsad av lagstiftning eller specifika metoder. De metoder som är aktuella inom 

familjehemsvården behöver utföras utifrån subjektiva bedömningar när rekrytering och 

utredning av familjehem sker. Detta kan anses som problematiskt, då det leder till olika 

tolkningar gällande vad som är ett olämpligt familjehem, vilket visat sig i vår studie. 

Samtidigt går det inte att undgå att det finns behov av att ha detta handlingsutrymme och 

möjlighet till egna bedömningar, då arbetet med individer kräver flexibilitet, samt då ett 

familjehem behöver matchas till ett specifikt barn (Höjer,2001; Lipsky,2010). Detta 

handlingsutrymme kräver samtidigt att socialsekreteraren besitter kunskap och 

arbetslivserfarenhet (Höjer 2001). Detta krockar med vårt resultat, då studien visat på att våra 

informanter är en del av en organisation med hög personalomsättning och hög 

arbetsbelastning och bristfällig introduktion. Många av resonemangen visar på att de förklarar 

den bristande kunskapen gällande SoL 5 kap. 2 § kopplat till detta, då det blir svårt att 

implementera riktlinjer, när det inte finns någon stabil grund att stå på. Resonemangen 

kopplades också till en känsla av att familjehemsvården inte varit prioriterad på en 

samhällsnivå, då det till exempel inte finns någon enhetlig utredningsmetodik och krav på att 

vara insatt i lagstiftningen. Vi anser att det finns ett behov för socialsekreterarna att ha ett 

handlingsutrymme i sin yrkesroll inom familjehemsvården, dock blir detta problematiskt om 

de samtidigt befinner sig i en organisation med begränsningar, då detta kan resultera i att 

arbetet förlorar kvalitet. Att ingen av informanterna hade någon större kunskap om 

lagstiftningen, visar på bristen av kvalitet inom en organisation eftersom att vi anser att 

lagstiftningen SoL 5 kap §2 är viktig att känna till, för att kunna undvika att placera barn i 

familjehem som är olämpliga. När arbetet präglas av stress, akuta placeringar, omplaceringar, 

och när hög personalomsättning råder kan det finnas risk att viktig information går förlorad 

och att socialsekreterarna missar att fullfölja rutiner som är till för att undvika placeringar i 

olämpliga familjehem. Detta får oss att fundera på vikten av att använda sig utav mer 

standardiserade och evidensbaserade verktyg inom familjehemsvården, som tydligare kan 

leda socialsekreterarna i denna ansträngda arbetssituation.  Egna bedömningar kring hur 

socialsekreterare ska hantera individuella ärenden kommer alltid behövas, men att samtidigt 

behöva göra egna bedömningar kring något så grundläggande som hur en utredning av ett 

familjehem ska genomföras, kan i denna kontext slå fel. Detta med tanke på att barnen som 

vårdas inom familjehemsvården är berättigade till- och i behov av en säker och trygg vård.  

Vår diskussion landar i att socialsekreterarnas bristande kunskap gällande lagen kan ses ur ett 

samhällsperspektiv där politiska besparingar kontra krav på en säker och trygg 
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familjehemsvård inte går ihop. Vi vill främst belysa att socialsekreterarnas förutsättningar att 

utföra ett arbete, där basen praktiseras utifrån rådande lagstiftning och evidensbaserade 

metoder behöver ses över och utvecklas på en högre nivå. Organisationen behöver ha tydliga 

riktlinjer kring lagen SoL 5 kap. 2 § för att socialsekreterarna ska kunna beakta möjligheten 

och använda sitt handlingsutrymme utifrån denna bestämmelse också. Vi anser att det är av 

stor vikt att det läggs resurser på familjehemsvården och dess utveckling, då det är av stor vikt 

att en av de mest utsatta grupperna i samhället; placerade barn, får en god vård och således 

bättre förutsättningar att utvecklas positivt. 

Vi vill förtydliga att det inte finns några direkta alternativa tillvägagångssätt till att förbjuda 

eller begränsa familjehem. Även våra informanter var kritiska till att försöka begränsa 

olämpliga familjehem genom att till exempel ge dåliga referenter eller via samråd. Detta då de 

upplevde att kommuner inte alltid ringer för samråd, samt att man vid avråd ändå valde att 

placera barnet i familjehemmet.  

 

 

8 Förslag på framtida forskning 
Av studien framgick att det råder en kunskapsbrist kring lagstiftning gällande förbud för 

familjehem att ta emot barn i sitt hem. Det framgick också att familjehemshandläggaren har 

ett stort handlingsutrymme vid bedömning av familjehems lämplighet. Utöver detta så råder 

det hög personalomsättning inom organisationen med bristande kompetens i arbetsgrupperna. 

De metoder som familjehemshandläggarna tillämpar är inte evidensbaserade. Vi ser att det är 

nödvändigt att forska fram en evidensbaserad metod inom familjehemsvården vid rekrytering 

av familjehem. Detta skulle samtidigt kunna bidra till mindre sammanbrott av placeringar. 

Informanterna vittnar om egen erfarenhet gällande sammanbrott i familjehem och statistiken 

belyser att var fjärde placering i familjehem avslutas med sammanbrott (Vinnerljung, Sallnäs 

& Berlins 2014). Bedömning av familjers lämplighet som familjehem behöver regleras av en 

metod som prövats över tid och som grundar sig i väletablerade teorier.  
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10. Bilagor 
 

 

BILAGA 1 - Informationsbrev 

Linnéuniversitetet Växjö, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socionomprogrammet. 

Förfrågan om deltagande i studie: 

Vi är två socionomstudenter som skriver examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Linneuniversitetet i Växjö. I examensarbetet är vi 

intresserade av att få en djupare förståelse om lagstiftningen (SoL, 5 kap. 2 §) gällande 

begränsning och förbud av familjehem ur socialtjänstens perspektiv. 

Genom denna studie hoppas vi kunna fördjupa förståelsen om arbetet med 

familjehemsvården genom de yrkesverksamma och socialtjänstens perspektiv.  

Intervjuer med yrkesverksamma önskar vi göra mellan v.48 - 50 beroende på när du har 

möjlighet. Vi planerar att göra totalt 6 - 8 intervjuer med yrkesgrupperna barn- och 

familjehemshandläggare. Intervjuerna kommer pågå ca 45 min och spelas in på diktafon. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och vår handledare har 

tillgång till det under arbetsprocessen. Materialet kommer att avidentifieras och 

skriftligt samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer i samband 

med intervjun.      

 

 

Med vänliga hälsningar 

Samuel Kandalin & Marisu Cooper       

Växjö 2018-11-20 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: Samuel Kandalin:         Marisu Cooper:   

Mail:  

Handledare: Åsa Söderqvist  

Mail:   
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BILAGA 2 - Intervjuguide 

 

 

Intervjufrågor 

1) Barn- och familjehemshandläggarens resonemang kring SoL 5 kap. 2 § 

Hur resonerar du kring SoL 5 kap. 2 §?  

Hur kommer det sig att du inte känner till lagen? /Om du känner till lagen, hur har du 

kommit i kontakt med den? 

Tror du att någon av dina kollegor känner till den?  

2) Barn- och familjehemshandläggarens eventuella kunskapsbrist  

Hur kan man öka kunskapen på er arbetsplats kring SoL 5 kap. 2 §? 

Hur ser kompetensförsörjningen ut hos er? Har ni god kännedom om lagrum som 

familjehemsvården lyder under i allmänhet? 

3) Barn- och familjehemshandläggarens resonemang kring orsaken till kunskapsbrist 

Hur ser det ut med personalomsättning på er arbetsplats? 

Hur många nyanställda är ni på er arbetsplats? 

Har alla rätt utbildning och arbetserfarenhet? 

Hur bedömer ni ett familjehems lämplighet? 

 

 

4) Barn- och familjehemshandläggarens resonemang kring alternativa tillvägagångssätt 

istället för SoL 5 kap. 2 § ” 

Hur hanterar ni ett missförhållande som inträffar i familjehemmet? Berätta  

Vad innebär missförhållande och vad innebär ett olämpligt familjehem?  

Tror du din kollega skulle hantera det annorlunda? 
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BILAGA 3 - Samtyckesblankett 

 

 

Jag lämnar härmed samtycke till medverkan i denna intervju och är medveten om 

intervjuns syfte. Jag har blivit informerad om att mitt deltagande är frivilligt, vilket 

innebär att jag har rätt att avbryta min medverkan om jag vill, när jag vill. Jag har också 

rätt att avböja att svara på frågor. 

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt 

namn kommer inte att presenteras i det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt, så att min 

identitet inte röjs. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas till denna C-

uppsats men jag är medveten om att examensarbetet är offentlig. 

Ort och Datum:___________________________________ 

Informant:________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


