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Abstract
Social workers in this study describes various experiences of the assessments of interventions 
for children and adolescents. Social workers experience of the many different situations where 
an assessment of best effort must be made on the basis of BBIC, which is the Social Services 
investigation records. To make this assessment, the Social workers need social assistance and 
support of their colleagues and manager. Knowledge mixed with experience is also an 
important part when it comes to being professional and not let emotions control that could 
otherwise be happened when the social worker meets and builds relationships with clients. 
Social workers are also those who will decide which achievement the client needs from the 
needs. We use systems theory, Hasenfeld´s theory of human services organizations  and 
Lipsky´s grassroots bureaucrats to analyze how social worker work with clients of different 
experiences, knowledge and some of their own personal values for the various operations. The 
efforts in our work we have examined is traditional familycare and MTFC (Multi dementional 
Treatment Foster Care), we have found that there are different arguments for different actions, 
but the assessments are made virtually the same assessment model. There are requirements 
that govern the operation of which is matched with the objectives and resources 
administration. Social worker also believes that social work is a game where we do not know 
how the results will be.

Nyckelord
Insats, Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC), traditionell famljehemsvård,

gräsrotsbyråkrat, systemteori och människobehandlande organisationer.
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2. Inledning
Genom tider av fattigdom och krig har barnen i Sverige varit en utsatt grupp. Barn och 

ungdomar har ibland exempelvis behövt tigga eller stjäla för att överleva, eller svälta. Detta

skapade problem i byar och senare i städer då de styrande ansåg att en så kallad god 

uppfostran behövdes för att skapa dugliga samhällsmedborgare. Barn har blivit föremål för 

många olika modeller av barnavård genom tiderna. Samhället utvecklas och lagar och 

förordningar skapar en större rättssäkerhet för barnen men också för vuxna (Holmdahl 2000).

Genom åtgärder från samhället kunde människor förbättra sin livssituation. För vissa var detta 

nya stöd inte tillräckligt. Det fanns familjer, barn och ungdomar som inte fungerade i 

samhället av olika anledningar. För dessa skapades anstalter, hem för vård och boende samt 

familjehem. Genom denna utveckling kom barnavården innefatta fler olika perspektiv och 

modeller som ibland kan vara motsägelsefulla (Holmdahl 2000).

I dagens samhälle är det socialsekreteraren inom socialtjänsten som arbetar med de barn och 

familjer som behöver hjälp eller stöd från samhället. Sveriges kommuner och landsting kom 

med en rapport 2009 där de uppskattar att 15 000 barn och ungdomar årligen placeras i 

Sverige vilket innebär att samhället gör intrång i dessa familjer och mer eller mindre tar över 

ansvar och vård av barnen och ungdomarna. Därför är det viktigt att utreda barn, ungdomar

och familjers livssituation innan en bedömning görs för beslut till insatser. Socialsekreteraren 

har många olika förhållningsregler att beakta vid dessa bedömningar och arbetet kan vara 

konfliktfullt för socialsekreteraren. Ekonomi, egna värderingar, organisationens resurser och 

mål samt barnet, ungdomens och dennes familjs vilja är omständigheter som 

socialsekreteraren ska ta hänsyn till vid bedömning av en insats (Lipsky 1980).

2.1 Problemformulering 

Genom att socialsekreteraren måste ta hänsyn till många olika perspektiv vid en bedömning

av insats kan det ibland upplevas som ett svårt arbete. Hur vet socialsekreteraren vilken insats 

som är bäst om det finns fler att välja på? I denna undersökning vill vi beskriva vad en 

socialförvaltning utgår ifrån när de gör bedömningar av två olika famljehemsinsatser, MTFC 

(Multidimensional Treatment Foster Care) och traditionell familjehemsvård. Vi kommer att 

undersöka hur socialsekreteraren resonerar kring bedömningen av insatser till ungdomar 
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mellan 12 och 18 år. Båda insatserna är heldygnsvård där ungdomen placeras i ett kortvarigt 

eller långvarigt familjehem. 

2.2 Syfte 

Vi vill beskriva vad en specifik förvaltning utgår ifrån vid bedömning av två olika 

famljehemsinsatser, MTFC och traditionell familjehemsvård. Vi vill undersöka om det finns

samband eller mönster i resonemangen kring traditionell familjehemsvård samt MTFC. 

2.3 Avgränsning

Syftet är avgränsat till en förvaltning som arbetar med utredning av barn och ungdomar. Vi 

undersöker hur socialsekreterare bedömer insatser för ungdomar mellan 12 till 18 år. 

I undersökningen ingår inte traditionella familjehem där en närstående vuxen till barnet är 

ansvarig i hemmet, så kallade anhörigplaceringar.

2.4 Frågeställningar

Frågeställning 1; Använder sig socialsekreterarna utav vissa övergripande argument i 

bedömningarna?

Frågeställning 2; Finns det vissa centrala delar i socialsekreterarnas resonemang när de 

argumenterar för en viss typ av insats?

Frågeställning 3; Finns det likheter eller skillnader mellan resonemang för MTFC eller 

traditionell familjehemsvård som insatser?

3. Tidigare forskning
I detta kapitel redogör vi lagar som socialsekreteraren i huvudsak använder sig av i sitt arbete 

vid bedömning av insats samt det arbete som ligger till grund för bedömningen av en insats. 

Beskrivning av de två aktuella insatserna följer även senare i kapitlet. Därefter redogör vi för 

den förförståelse vi har angående insatsen familjehemsvård och människobehandlande 

organisationer.
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3.1 Lagrum

Förvaltningslagen 1986:223 (FL). Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) samt Lagen med 

särskildbestämmelse av unga 1990:52 (LVU) är de lagar som socialsekreteraren använder sig 

av vid bedömning av insats. I sitt arbete måste socialsekreteraren ta hänsyn till 

Kommunallagen 1991:900 (KL) samt Offentlighets- sekretesslag 2009:400 (OSL).

3.2 Dokumentation

Klienten och klienters familjer kan få tillgång till material som socialsekreteraren 

dokumenterar. Myndighetsutövning ska ske rättssäkert, ett till skäl varför dokumentationen är

viktig. Genom att undersöka dokumentation kan tillsyn rörande huruvida socialsekreterarens 

arbete skett enligt gällande föreskrifter genomföras. Även en form av formell kontroll över 

insatsen kan göras vid genomgång av dokumentation. Tvångsinsatser kräver en noggrann 

dokumentation och det gör även långvariga insatser. Som stöd vid socialsekreterarens 

bedömning av insatser nämner Socialstyrelsen (2008) vissa begrepp: helhetssyn, frivillighet, 

självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet. Genom begreppen får 

socialsekreteraren en viss vägledning i sin bedömning av insats (Socialstyrelsen 2008).

Socialsekreteraren inom socialtjänsten är skyldig att dokumentera alla individuella 

behovsprövade insatser både vad gäller genomförande av insats och beslut. En viktig del av 

socialsekreterarens uppgift rörande beslut av insatser är konsten att väga samman lagstiftning, 

etik, vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gör socialsekreteraren med hjälp av BBIC som 

är den utredningsmetod som i stor utsträckning används inom socialtjänsten. BBIC ska vara 

ett hjälpmedel för att tillförsäkra att hänsyn till barnets bästa kommer i främsta rummet. Det 

är ett enhetligt system för handläggning och dokumentation av barns behov utifrån olika 

temaområden. Alla insatser är individualiserade för att passa enskild (Sveriges kommuner och 

landsting 2009).

Forskningen visar att individanpassade insatser är viktigt. Målsättningen är att Socialstyrelsen 

ska kunna erbjuda insatser som vilar på både beprövad erfarenhet och vetenskap. Genom 

denna målsättning ställs ytterligare krav på socialsekreteraren angående dokumentation och 

uppföljning av insatsen. Dokumentationen är också viktig just för att fortsatt forskning ska 

kunna genomföras exempelvis angående familjehemsvård (Socialstyrelsen 2008).  Insatser 

och familjehem tas upp i de två avsnitten nedan. 
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3.3 Insatser

Då institutionsvård är dyrare än familjehemsvård kan detta vara en bidragande orsak till att 

fler kommuner placerar unga i familjehem oftare än på institution. Vidare hävdar författarna 

att de familjehemsplaceringar som görs, slutar uppemot 50 procent av dessa placeringar med 

sammanbrott (Brodkin 2010; Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westmark 2001). Institutionerna 

används till utredning, behandling och kontroll. I Andreassens (2003) studie framgår att 

socialsekreteraren skulle föredra en annan form av placering för barn än institutionsvård. 

Andreassen (2003) har i sin avhandling om institutionsvård kommit fram till att unga med 

svår beteendeproblematik placeras på institution medan unga med endast vårdbehov placeras i 

familjehem. 

3.4 Familjehem

3.4.1 Traditionell familjehemsvård

Ordet tradition förklaras i Nationalencyklopedin (2010) ”Det mångdimensionella sociala arv 

som överlämnas från generation till generation”. När vi i denna uppsats skriver om insatsen 

traditionell familjehemsvård menar vi en familj med mamma, pappa och barn/ungdom. En 

familj som vårdar och fostrar en ungdom från en annan familj traditionsenligt med sina egna 

barn/ungdomar. Det är ingen konsult som stöttar familjehemmet utan familjehemmet är anlitat 

av socialtjänsten och har ett uppdrag där ekonomisk ersättning ingår beroende på uppdragets 

omfattning (Sveriges kommuner och landsting 2010)  

3.4.2 Multidimensional Treatment FosterCare (MTFC)

MTFC är en behandlingsmodell för ungdomar som utförs i familjehem. Modellen har arbetats 

fram i USA och introducerades år 2000 i Sverige av Professor Kjell Hansson och 

Familjeforum AB som äger licensen. Socialtjänsten köper tjänsten MTFC av licensägaren och 

modellen är ekonomiskt sett dyrare än traditionell familjehemsvård. En av 

familjehemsföräldrarna måste nämligen finnas tillgänglig hemma under hela placeringstiden

som skall vara cirka nio till tolv månader. Familjehemsföräldern kan alltså inte ha ett annat

arbete under heltid samtidigt och blir på så sätt kompenserad av socialtjänsten för 

inkomstbortfall. Syftet är inte att ungdomen ska bli en del av familjehemmet då ungdomen har 

en mer strukturerad vardag än övriga biologiska barn/ungdomar. Socialsekreteraren har inte 

den huvudsakliga kontakten med barnet utan det har MTFC som består av ett team som 
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arbetar nära familjehemmet, barnet och de biologiska föräldrarna. Grunden i MTFC 

härstammar ur social inlärningsteori, där inlärning sker genom goda förebilder (Chamberlain 

& Fisher 2000; Kyhle Westermark 2009; SiS Rapport 2008:2).  

MTFC har i de amerikanska studier som Kyle Westmark (2009) bygger sin utvärdering på,

även visat sig vara effektiv i fråga om ungdomars sociala beteendeförändring i 

familjehemsmiljön. Forskarna menar också att den ur ett långsiktigt perspektiv skall vara

ekonomiskt effektiv i förhållande till traditionell heldygnsvård. Däremot är det en ekonomiskt 

sett en väldigt kostsam metod på kort sikt (Chamberlain & Fisher 2000; Kyhle Westermark

2009; SiS rapport 2008:2).

3.4.3 Sammanbrott

Mycket forskning har fokuserat på barn och ungdomar som varit placerade i heldygnsvård 

med varierande resultat. Den vanligaste anledningen till att barn placeras i heldygnsvård 

förutom den unges eget beteende är relationsproblem som benämns med brister i omsorgen. 

Detta nämner Vinnerljung, Sallnäs och Kyhle Westmark (2001) i avhandlingen ”Sammanbrott 

vid tonårsplaceringar”. Forskarna i studien är medvetna om att forskningsresultaten inte alltid 

är tillförlitliga då det kan skilja mellan olika uppföljningstider och analysmetoder men menar 

ändå att flera olika studier med olika brister visat på liknande resultat när det gäller 

riskfaktorer för sammanbrott (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westmark 2001).

I och med att det finns riskfaktorer för sammanbrott är även dessa undersökta i viss mån inom 

forskning av socialt arbete. Nedan nämns relevant forskning i ämnet traditionell 

familjehemsvård och MTFC.

3.4.4. Risker

MTFC-familjehem till skillnad från traditionella familjehem visar på mindre risk för 

sammanbrott. Det kan finnas samband med att vården enligt MTFC ska vara tidsbegränsad. 

Även de familjehem som genomgått någon form av familjehemsutbildning framstår som 

mindre riskfyllda när det gäller sammanbrott. En viktig riskfaktor i biologiska familjen som 

hotar en sund utveckling är allvarliga föräldrakonflikter, konflikter mellan förälder och 

ungdom, dålig kommunikation mellan ungdom och förälder, en osäker anknytning demm 

emellan och eftergiven barnuppfostran. Detta kan leda till att den unge får dålig självkänsla, 

svårigheter att hantera svåra situationer och olika känslor av ångest och depression 
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(Andreassen 2003; Smith, Stormshak, Chamberlain & Bridges Whaley 2001).

Människobehandlande organisationer som socialtjänsten kan försöka avhjälpa risker i en 

ungdoms liv genom att tilldela olika insatser. Texten nedan förklarar insatser och 

människobehandlande organisation.

3.5 Människobehandlande organisationer

HSO (Human Service Organisation) som vi kan kalla dessa organisationer har vissa 

gemenskaper. De arbetar med människor som råmaterial vilket betyder att både klient och 

anställd handlar och gör bedömningar efter egna moraliska värden. Dessa värden måste för 

socialsekreteraren vara förankrade i samhället i stort då organisationen bygger sin legitimitet 

på institutionella regler som måste vara accepterade av medborgarna. Institutionella regler kan

medföra att organisationen är trög, det sker väldigt få förändringar och de ideologier som 

råder, förstärks då inga riktiga utvärderingar kan göras (Garrow & Hasenfeld 2010; Hasenfeld 

1983; Lipsky 1980).

3.5.1 Anpassning

Human service organisations kallar Hasenfeld (1983) de organisationer som arbetar med 

människor och som har människor som råmaterial. Med råmaterial menar Hasenfeld att 

människor är det materialet som organisationen har som produkt. Lipsky (1980) kallar 

socialarbetarna i dessa organisationer för gräsrotsbyråkrater. Dessa organisationer är en 

produkt av samhället som arbetar för att hålla samhället samman genom att hjälpa och stödja 

sina klienter samtidigt som de också styr hur människor bör leva sina liv för att passa in i 

samhället. De har till uppgift att tillhanda hålla medborgarnas rättigheter samt att kontrollera 

deras skyldigheter. Klienten kategoriseras in i organisationen genom de problem som leder till 

att denne blir klient. Denna process kallar Hasenfeld (1983) för people processing.

Genom att både samhället, klienter och socialarbetaren är i en ständig förändring kan det vara 

svårt att ha för tydliga direktiv i dessa organisationer och handlingsutrymmet är därför väldigt 

stort för en socialsekreterare. Med handlingsutrymme menas att socialsekreteraren har en stor 

frihet vad det gäller att föreslå olika insatser för klienter. Detta medför att socialsekreteraren 

på så sätt får en maktposition gentemot klienten. Socialsekreteraren kan bestämma vad 

klienten kan få för insatser. Socialsekreteraren kan också försöka övertala klienten genom den 

lagbundna juridiska och professionella makten (Hasenfeld 1983; Lipsky 1980).
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3.5.2 Handlingsutrymme

Hupe och Hill skrev (2007) en artikel angående professionella socialarbetare och deras 

handlingsutrymme. Hupe och Hill skriver i artikeln angående Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrater (vidare redogörelse av Lipsky 1980, i kapitel 5. teoretiska utgångspunkter) 

eller socialarbetare - har ett utrymme att besluta om insats och socialarbetaren är tvungen att 

använda handlingsutrymmet. Bedömningen och lagstiftning är i högsta grad relaterade till

varandra och socialsekreterarens beslut. Hupe och Hill skriver vidare att gräsrotsbyråkraters 

arbete är grund till offentlig policy snarare än beslut om riktlinjer som avlägsna politiker 

fattat. Hupe och Hill skriver om socialarbetarens beslutsfattande och alienerade förhållande 

till regering har i diskussioner framställts som antingen ett problem för regeringens 

kontrollbehov eller helt enkelt som rättfärdigande av en skyldighet att redovisa arbete som 

riktas mot individuella bedömningar (Hupe & Hill 2007). Hupe och Hill (2007) påpekar 

vidare att Lipsky (1980) föreslår att utveckling och komplettering av offentliga riktlinjer kan 

effektivisera socialt arbete.

3.6 Utveckling i socialt arbete

3.6.1 Utbildningskrav på socialsekreterare

Regeringen har skrivit ett förslag om att sammanföra LVU och Bestämmelser om insatser för 

barn och unga i en offentlig utredning (SOU 2009:68). En sammanslagen lag skulle enligt 

förslaget kunna heta Lagen om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Ett skäl till LBU

som angivits i utredningen är att barnperspektivet förtydligas och även barn och ungas 

möjlighet att ta del av innehållet i lagen skulle underlättas. Justitieombudsmannen (JO) har 

lagt yttrande över utredningen och nämner att tjänstepersoner inom socialtjänsten är i stor 

utsträckning medvetna om barnperspektivet Andrés (2009) yttrande över 

Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga 

(LBU) - Riksdagens ombudsmän). JO Kerstin André tror inte att en sammanslagning skulle 

förtydliga barnperspektivet (SOU 2009:68).

Utredningen SOU 2009:68 föreslår att förtydliga 3 kap. 3 § andra stycket SoL, i paragrafen 

står det att socialnämndens uppgifter ska utföras av personer med lämplig utbildning och 

erfarenhet. Det föreslås att LBU skulle införa en jämförlig lag. Utredningen tillägger även att 

göra sociala barn-och ungdomsvården i kommunen skyldig att ge en yrkesintroduktion till 

socialsekreterare och använda socialsekreterare med en bakgrund av svensk socionomexamen 
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eller utbildning som godkänts av Socialstyrelsen. JO skriver i yttrandet att det förefaller vara 

naturligt att en person som ska genomföra en arbetsuppgift ska vara kompetent. 

Eva Kollberg, ordförande i Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården (FSF) skriver

att FSF är positivt inställda till förslaget om socionombehörighet och yrkesintroduktion. 

Kollberg skriver att det är orimliga villkor som finns idag på socialsekreterare som handlägger 

utredningar ur medborgarperspektiv likväl som personalperspektiv. FSF är också mycket 

positiva till att förstärka barnperspektivet genom en sammantagen lag exempelvis LBU

(Kollberg 2009).

3.6.2 Informativa system

Wastell, White, Broadhurst och Pithouse (2010) skriver i en artikel hur dagens sociala arbete 

inom barnavård allt oftare ter sig i standardiserade tekniska informativa processer i England 

och Wales. Dessutom visar deras resultat tydligt hur socialarbetarna styr klienten genom 

arbetet i ansökan och utredning av stöd. Ett syfte för utvecklingen som anges i forskningen ur 

ett gräsrotsbyråkratiskt perspektiv är att underlätta arbetet för socialarbetaren då en känsla av 

alienation till klienten kan skapas. Även Wastell et al. (2010) skriver som Lipsky (1980) att 

resultat av forskningen visar att de informativa processerna tar upp allt mer tid för 

socialarbetarnas administrativa arbete, vilket resulterar i färre timmar av mellanmänskliga 

möten mellan klient och socialarbetare. Parton (2009) bekräftar i en artikel utvecklingen av 

fler informativa processer inom socialt arbete samt att socialt arbete bör anpassas efter 

kunskap om individen. Individen bor de inte anpassas efter socialt arbete som är utformat på 

ett visst sätt (Parton 2009). BBIC är ett system som anpassar individen efter vissa givna 

temaområden och Brodkin (2010) skriver att utvecklingen kan problematisera klienter som 

inte passar in i angivna informationssystem 

4. Metod 
I detta kapitel för vi en diskussion angående aktstudier då det var vårat första metodval. Vi 

valde att byta metod vilket förklaras i följande avsnitt. Metodval och genomförd undersökning 

beskrivs därefter i detta kapitel. Vi har intervjuat socialsekreterare och en chef vid en 

förvaltning. Dessa personer benämns växelvis som respondenter.
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4.1 Diskussion om aktstudie

Vi hade från början avsett att göra en aktstudie i en liten kommun i Småland. Vi trodde att 

aktstudie skulle vara lämpligt då vi ville undersöka hur socialsekreterare bedömer olika 

familjehemsinsatser. Vi kontaktade en jurist på socialstyrelsen som avrådde oss till detta då 

hon menade att vi aldrig kan vara säkra på om någon lider men av att vi tagit del av akterna. 

Med detta som bakgrund insåg vi att en kvalitativ studie av samma kommun med 

semistrukturerade intervjuer skulle passa bättre. Då det är vi som tolkar socialsekreterarens 

svar kan intervjuer ge oss en djupare förståelse för hur socialsekreteraren resonerar kring olika 

bedömningar av insatser

4.2 Genomförd undersökning

4.2.1 Två på en uppsats

Vi valde att skriva denna uppsats tillsammans. Vi har båda gått igenom texten även om vissa 

delar skrivit separat. Då vi har skrivit separat har vi haft telefon- och e-post kontakt under 

tiden vi skrivit. Det empiriska materialet har vi samlat in tillsammans och resterande delar av 

uppsatsen har vi skrivit gemensamt under diskussioner.

4.2.2 Hermeneutisk teori och kvalitativ metod

Syftet med arbetet är att beskriva vad en förvaltning utgår från vid en bedömning av insats för 

barn, vi kommer att utgå från hermeneutisk teori för att tolka empirin utifrån den förförståelse 

vi har. Beskrivande forskning fokuserar på hur enskilda aktörer handlar, aktörens avsikt och 

den innebörd som handlingen har för aktören själv i samspelet med andra. Vi använde oss av

kvalitativ metod då vi ville få uttömmande information av en liten grupp. Vår mening är inte 

att kunna generalisera empirin utan skapa en djupare förståelse för en liten grupps handlande, 

därför tycker vi att den kvalitativa metoden passar bäst (Grönmo 2006).

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi beskrivit för enskilda 

respondenters handlingar ur ett helhetsperspektiv. Intervjuerna kommer att innehålla olika

teman där frågorna får en öppen formulering som på så sätt kommer att skapa utrymme för 

respondenternas egna svar (Grönmo 2006). Vi har även bestämt att göra enskilda intervjuer 

för att respondenterna ska känna sig fria att berätta om egna erfarenheter som i en 

gruppintervju skulle kunna styras av gruppens erfarenheter och inte av varje enskild 

respondents erfarenheter (Grönmo 2006).



Lena Borg & Melanie Hadjikhani 2SA46S
Linneúniversitetet 2010-06-21

15

Intervjufrågorna har varit semistrukturerade av öppen karaktär (se Intervjuguide Bilaga 2 samt 

Bilaga 3) Under intervjuerna försökte vi bedöma när vi behövde ställa följdfrågor för att få så 

detaljerad empiriska data som möjligt (Andersson & Swärd 2008; Grönmo 2006; Levin 

2006). Vardera intervju tog mellan 40-100 minuter att göra. Undersökningen är en studie av 

respondenter där intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats – i deras vardagliga 

neutrala miljö (Jacobsson & Meeuwisse 2008).

4.2.3 Urval

Vi gjorde ett strategiskt urval med inriktning på en mindre kommun. Vi har i undersökningen 

studerat vad en chef och fyra socialsekreterare har för erfarenheter av insatserna MTFC

(Multidimensional Treatment Foster Care) och traditionell familjehemsvård.

I sammanställning av det insamlade materialet separeras socialsekreterare och chefen

eftersom chefen inte skriver förslag till insats som socialsekreteraren gör.

4.3 Insamling av material

Insamling av material skedde genom två metoder. Den ena omfattade primärdata och den 

andra sekundärdata. Primärdatan utgörs av det empiriska materialet från fem stycken 

kvalitativa enskilda intervjuer. Sekundärdatan insamlades genom litteratursökning i 

Linnéuniversitetets bibliotek på egen hand och med hjälp av bibliotekarie samt i Växjö 

stadsbibliotek. En annan källa till sekundärdata har varit internetsökningar genom 

Socialstyrelsens och regeringens hemsidor (www.socialstyrelsen.se) samt sökmotorn google

(www.google.com). Även databaser på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida har använts, 

exempelvis databaser som Social Science Citation Index och PubMed. 

4.3.1 Hantering av intervjumaterial

Genom den lilla erfarenhet vi har av att intervjua vet vi att det kan vara bra att komplettera 

varandra genom att genomföra intervjuerna tillsammans. För att inte missa viktig information 

valde vi att ljuddokumentera intervjuerna efter att respondenterna godkänt detta (Grönmo 

2006). Därefter transkriberades ljudmaterialet till skrift för att underlätta analysen, allt 

insamlat material ska användas enligt studiens syfte för analys och efter att uppsatsen blivit 

godkänd av examinator raderas materialet (Grönmo 2006).
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4.4 Tillvägagångssätt

Genom semistrukturerade enskilda intervjuer skapades möjlighet för respondenterna att 

beskriva erfarenheter av bedömningar till insats. För att kunna sortera och skapa struktur i 

intervjumaterialet bearbetade vi det empiriska materialet i tre steg. 

Första steget att arbeta fram 14 analysfrågor under tre teman. Dessa tre teman var våra 

frågeställningar. 

1. Använder sig socialsekreterarna utav vissa övergripande argument i bedömningarna?

2. Finns det vissa centrala delar i socialsekreterarnas resonemang när de argumenterar för 

en viss typ av insats?

3. Finns det likheter eller skillnader mellan resonemang för MTFC eller traditionell 

familjehemsvård som insatser?

Med analysfrågorna sökte vi svar på frågorna, alltså relevanta argument för bedömning av 

insatserna i fråga. Därefter i det andra steget, använde vi två analysscheman som vi valt att 

kalla Handlingsutrymme MTFC (se Bilaga 5) och Handlingsutrymme traditionell 

familjehemsvård (se Bilaga 6). De tre huvudkategorierna i analysscheman var desamma i 

båda: 1. Mikro, (behov), 2. Meso, (bedömning), 3. Makro, (resurser)  I det tredje steget har vi 

ännu en gång formulerat tre kategorier enligt Mikro (behov enligt BBIC), Meso (val 

alternativ) och Makro (möjlighet till insats).  Detta möjliggjorde och underlättade den 

vetenskapliga analysen. Under processens gång har vi varit öppna för förändring av 

definitionsinnehållet i respektive kategori (Grönmo 2006). En öppen hållning vid bearbetning 

av material kan också underlätta flersidiga tolkningar av innehållet.

Respondenterna har beskrivit sina erfarenheter kring de olika insatserna MTFC och 

traditionell familjehemsvård samt ärendets gång. Vi ska genom analysen försöka betrakta 

erfarenheterna utifrån vår förförståelse och behålla källans bild (Lantz 2007). Vi är medvetna 

om att våra personliga perspektiv har betydelse för hur vi har hanterat intervjumaterialet 

(Grönmo 2006). 

När vi tolkade intervjumaterialet använde vi oss utav tre olika teoretiska utgångspunkter, 

nämligen Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, Hasenfelds teori om människobehandlande 

organisationer samt inslag av systemteori. Analysen redovisas i kapitlet nedan och beskrivs i 

löpande text. Vi hänvisar till Lipsky (1980), Hasenfeld (1983) och systemteori (Gjems 1997) i 

blandad form.
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4.5 Etisk diskussion

Uppsatsen kommer att utgöras av empiriska data som består av socialsekreterares erfarenheter 

av och deras chefs arbete vid bedömning av insatsen traditionell familjehemsvård och MTFC. 

Ämnet familjehemsvård är känsligt då barn och föräldrar genom tiderna har varit utsatta för 

rätts övergrepp och kränkande behandling. Det finns säkert Individer som upplever sig ha 

tagit skada av familjehemsvård, denna studie kan inte hjälpa dessa. Uppsatsen kommer inte 

heller att inkludera klienter i de kvalitativa intervjuerna då det kan vara känsligt för deras 

livssituation och psykiska hälsa att delta (Andersson & Swärd 2008). 

Det är det viktigt att förbättra kunskapen och förståelsen för de som befinner sig i en utsatt 

situation. Vi tror att vi med detta arbete kommer att få en bättre ökad kunskap för olika sätt att 

bedöma insatser, vidare tror vi inte att någon kommer att ta skada av denna undersökning

(Grönmo 2006). Däremot kan resultatet leda till reflektioner hos oss själva och vilket är 

nyttigt för vårt framtida social arbetare. På det sättet kan vi utvecklas både som utövare av 

socialt arbete samt inför kommande arbete. 

Respondenterna har informerats om uppsatsens syfte och de deltar frivilligt. Detta innebär att 

alla deltagare har läst informationsbrevet. (se Bilaga 1) Vi gjorde ett bekvämlighetsurval i 

relation till undersökningens syfte som bidragit till förfrågan av just dessa respondenter. Vi 

tänkt göra en aktstudie men det kändes inte etiskt riktigt. Alla de respondenter som deltar i 

studien är anonyma.  

Det är viktigt att redovisa skillnaderna i intervjuerna då detta kan vara en påverkansfaktor 

som påverkat hur respondenterna svarat på frågor. I kapitlet validitet och reliabilitet nedan 

förs en diskussion om studiens mätbarhet och tillförlitlighet till det empiriska materialet.

4.6 Validitet och reliabilitet

Validitet handlar om studiens mätbarhet och om den mäter det den avser att mäta. Studien är 

kvalitativ med en hermeneutisk ansats för att förstå hur socialsekreterarna bedömer 

ungdomars behov av insats. Respondenterna har god kunskap i ämnet då de arbetar inom 

socialförvaltningen i utredningsgruppen där de utreder barn och ungdomar under 18 år samt 
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familjer. De kvalitativa studierna kan vara en fördel då vi vill beskriva hur socialsekreterare

resonerar kring bedömningen av en insats. Genom att intervjua socialsekreterare som gör 

bedömningar av behoven och insatserna har de med egna ord berättat vad som kan påverka 

dem när de gör bedömningar för olika insatser. Den egna osäkerheten hos oss intervjuare 

gjorde i vissa intervjuer att frågorna kan ha ställts på ett annorlunda sätt för att insamla 

relevant empiriskt material. Reliabilitet handlar om att uppnå samma resultat som andra 

forskare under liknande förutsättningar. Det är viktigt att återge en så noggrann beskrivning 

som möjligt av metod genom att beskriva själva intervjunerna.

Som intervjuare kan vi ha påverkat respondenternas därför vill vi i avsnitt nedan ge en kort 

beskrivning av intervjuerna (Grönmo 2006).

4.6.1 Mötet mellan intervjuarna och socialsekreterarna

Samtliga fem intervjuer genomfördes vid två tillfällen, första dagen intervjuade vi två 

socialsekreterare samt deras chef. Vid andra tillfället intervjuade vi två socialsekreterare. 

Ingen av de intervjuade fick se frågorna innan, däremot fick socialsekreteraren läsa vårt 

informationsbrev (se Bilaga 1) där vi beskriver vad det är vi ska undersöka och syftet fick de 

veta redan vid förfrågan om deltagande. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer och 

socialsekreterarna skilde sig åt vad det gäller tiden och hur de upplevdes av oss som 

intervjuade. Vi speglade socialsekreterarna genom att ta efter dem, var någon osäker blev vi 

också osäkra samtidigt som de socialsekreterarna som pratade mer och verkade trivas bidrog 

till att även vi kände oss säkrare.

Exempelvis genomfördes en intervju i chefens kontorsrum efter lunch, bordet var fullt av 

papper och böcker.  Chefen satt bakom sitt skrivbord och vi satte oss på två lediga stolar mitt i 

mot chefen på andra sidan skrivbordet. Den känslan vi som intervjuade fick var att chefen 

misstrodde eller missuppfattade syftet med intervjun då hon kommenterade

”Fast jag tänker inte att man ska jämföra MTFC med vanlig familjehemsvård. Jag tror det 

verkar som ni gör det nu, varför gör ni det? Det är fel. Kriteriet för MTFC är institution 

därför ska man jämföra med institution. Socialsekreterarna skall inte tänka på om det ska bli 

MTFC eller traditionellfamiljehemsvård”. Detta bidrog till en stor osäkerhet hos oss som 

intervjuade.
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Vi upplevde att vid de tillfällen det fanns kaffe med vid intervjun blev det ett trevligare möte 

med många skratt. Kaffet verkade nästan medverka till att intervjun fokuserade lite på kaffet 

och öppnade upp för diskussion. Kanske var kaffet symbol för en gemensam grund och lite 

distraherande från den något allvarliga situation som intervjuerna verkade innebära. Nedan 

beskriver vi vidare vilka teoretiska utgångspunkterna är för analysen av intervjuerna.

5. Teoretiska utgångspunkter
Vi har använt Lipskys teori (1980) om gräsrotsbyråkrater, delar ur Hasenfelds teori (1983) om 

människobehandlande organisationer samt inslag av systemteorin (Gjems 1997) för att 

beskriva vad socialarbetaren utgår från vid bedömningen av en insats. Lipskys teori är en gren 

inom organisationsteorin och belyser just den offentliga sektorns nedersta skikt i hierarkin och 

Hasenfelds teori är ett relevant komplement. Genom att även använda oss av systemteorin blir 

det lättare att analysera barn och familjer som ofta är de som blir föremål för dessa insatser. 

5.1 Systemteori

Gjems (1997) skriver att för att komma nära en förståelse av verkligheter, behöver synsätt 

vidgas för att se helheter. Ett system i denna teori kan betraktas som avgränsade detaljer i 

relation till varandra. Systemteori belyser relationer och hur olika system existerar i olika 

sammanhang.En grundläggande ansats inom systemteorin är att allt i universum påverkar allt i 

universum. Det finns aldrig en enskild orsak till en händelse eller förteelse. Företeelser kan 

betraktas annorlunda beroende på vilket sammanhang de rör sig genom. En bedömning av en 

individs behov kan vara svår att förstå med utgångspunkten att allt är en påverkans faktor

(Gjems (1997).

5.1.1 Inre- yttre styrning

Gjems (1997) skriver att ett socialt system förs genom en yttre samt en inre styrning. Den inre 

utgörs av relationer mellan människorna inom systemet. Den yttre styrningen sker då systemet

behöver anpassa sig till omgivande system exempelvis samhället. I mötet mellan en inre- och 

yttre styrning syns skillnader och likheter dem sinsemellan. Lagstiftning är ett exempel på 

yttre påverkansfaktor den ingår inte i det sociala systemet men ändå påverkas systemet av den 

(Gjems 1997).
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5.1.2 Interna förhållanden

Genom framtidsplaner och realiserande av planer får relationen mellan kollegorna 

konsekvenser. Dessa konsekvenser påverkar arbetet med klienten. Gjems (1997) hänvisar till 

Watzlawick, Beavin Bavelas & Jackson 1967 och skriver hur ett socialt system som har 

arbetat ihop under en längre tid kan utveckla stabila arbetsrutiner. Rutinerna kan utvecklas 

omedvetet och bli osynliga för människor som ingår i detta system. Lipsky (1980) kallar dem 

för gräsrotsbyråkrater när de arbetar med människor samt har myndighetsutövning som 

arbetsuppgift.

5.2 Lipskys gräsrotsbyråkrater och Hasenfeld

5.2.1. Socialsekreteraren

Lipskys benämning gräsrotsbyråkrater eller frontlinjebyråkrater (street-level bureaucracy) 

gäller dem som arbetar inom den offentliga organisationen, som står lägst i hierarkin, utövar 

myndighetsutövning och har direktkontakt med medborgarna. Till dessa hör socialarbetare, 

poliser, domare, offentliga advokater samt lärare. Lipsky poängterar den handlingsfrihet som 

dessa arbetare har i sitt arbete. Enligt Lipsky och Hasenfeld bör de statligt- och 

kommunanställda ses som utövare av politisk makt. De tillhandahåller tjänster, skyddar 

medborgarna men upprätthåller också lagarna (Hasenfeld 1983; Lipsky 1980).

En viktig aspekt är enligt Lipsky (1980) att dessa arbetare upplever sin arbetssituation som 

individuell och de arbetar under stress. Socialarbetarna söker stöd och hjälp av andra arbetare. 

Möten med medborgarna menar Lipsky är bara 40 procent av arbetstiden medan 60 procent 

går åt att göra pappersarbetet. Socialsekreteraren behöver effektivisera sitt arbete för att hinna 

med sina arbetsuppgifter och det kan innebära att klienten får mindre tid än vad denna skulle 

behöva. Socialarbetare skapar rutiner inom det sociala arbetet för att underlätta arbetet, 

försäkra en regelbundenhet och rättvisa. Denna systematisering minskar kostnaden.

Begränsning av resurser nämner Lipsky (1980) kan försvåra arbetet för socialarbetarna då 

Socialsekreteraren skall klientcentrera målen samtidigt som organisationens mål skall uppnås 

vilket kan göra att socialsekreteraren hamnar i konflikt med sig själv. Socialsekreteraren har 

enligt Lipskys teori ett högt handlingsutrymma genom att de själva får bedöma situationen 

och fatta ett beslut om insats eller inte. Genom detta handlingsutrymme kan egna värderingar 

och tolkningar styra.
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Alienation använder Lipsky för att beskriva socialarbetarens relation till det egna arbetet. 

Socialarbetarens attityd skapas genom att denne måste hålla tillbaka den egna kreativiteten 

och de mänskliga impulserna vid klientmöten. Genom att hålla tillbaka de egna känslorna och 

samtidigt följa de regler och föreskrifter som formas av policy och politik får socialarbetaren 

försöka skapa en flexibilitet i sitt arbete. Socialarbetaren har motstridiga krav från både 

klientens förväntningar och organisationens regler som skall vägas mot det egna kravet på 

yrkesrollen (Hasenfeld 1983; Lipsky 1980).

5.2.2 Chefen (managern)

Enligt Lipsky (1980) har den lägre nivån av arbetare olika prioriteringar vad det gäller arbetet 

än chefen. Chefens intresse ligger oftast i produktivitet och effektivitet medan arbetarens 

intresse handlar om att minimera risker, och obehag i arbetet samt att förbättra inkomsten och 

den personliga tillfredställelsen. Enligt Lipsky så försöker arbetaren säkra sina intressen om 

denne upplever att motsättningar finns från chefen. Detta betyder dock inte att chefen inte har 

kontroll över arbetaren då chefen kan åberopa formella sanktioner men dessa kan även slå 

tillbaks på chefen då arbetet kan genomföras mer eller mindre önskvärt. Sammanfattningsvis 

kan man säga att chefen vill minimera autonomin och arbetaren vill maximera den.

5.2.3 Insats

Som socialarbetare kan man aldrig veta vad som blir resultatet av en insats då klienten är 

produkten av arbetet och ständigt i en förändring kan socialsekreteraren aldrig veta om 

insatsen är den bästa. När efterfrågan ökar ses också resurserna över för att möta upp 

samhällsbehovet vilket leder till att efterfrågan ökar ytterligare och bristen på resurser 

kvarstår (Hasenfeld 1983; Lipsky 1980).

5.2.4 Klienten

Klienten inom gräsrotsbyråkratin är en ofrivillig klient då människor är tvingade att söka hjälp 

eller så låter de bli och blir då ingen klient. Det kan även handla om en anmälan där de 

fortfarande inte blivit klienter på frivillig väg. En gräsrotsbyråkrat har oftast inte mycket att 

förlora genom att misslyckas med att behaga en klient då denna inte förväntas vara positiv till 

insatsen oavsett vilken det blir. Det finns dock anledningar för socialsekreteraren att göra 

klienten nöjd, beteendeförändring, framgångsrik behandling, utryck av tacksamhet.



Lena Borg & Melanie Hadjikhani 2SA46S
Linneúniversitetet 2010-06-21

22

Lipskys teori menar att socialarbetaren transformerar individen till en klient, klienter har 

gemensamma drag medan individen är unik. Genom att göra om individer till klienter för att 

kunna kategorisera dem och behandla dem inom den byråkratiska processen blir det också en 

social process där klienten får lära sig hur denne förväntas agera (Lipsky 1980, Hasenfeld 

1983). Klienten och socialarbetaren är i konflikt genom att socialarbetaren bedömer och 

försöker kontrollera och genomförandet av en insats som klienten sökt.  Detta behöver inte 

betyda att klienten är helt maktlös. Klienten utrycker sina problem och förväntar sig en insats 

som de anser sig behöva, denna insats stämmer inte alltid överens men den socialarbetaren 

föreslår eller genomför (Hasenfeld 1983; Lipsky 1980).

I kapitlet analys av primärdata (se nedan) förklarar vi hur vi har gått till väga då vi har 

analyserat det insamlade materialet.

6. Analys

6.1 Övergripande argument för MTFC

6.1.1 Behov
De vanligaste orsakerna som socialsekreterarna och chefen nämner till att MTFC blir aktuellt 

för en ungdom är kriminalitet, asocialtbeteende, data missbruk och drogmissbruk, våldsamhet, 

våld i hemmet, dåligt umgänge, skolsociala problem samt diagnoser som ADHD.  En 

respondent sa ”det är ofta relationsstörningar hos tonåringar, kriminalitet och kanske 

begynnande missbruk.” Lipsky (1980) och Hasenfeld (1983) Beskriver hur klienter inom 

socialförvaltningen kategoriseras utifrån de problem som beskriver klienten bäst. På detta sätt

blir klienten inom människobehandlande organisationer lättare att hantera då klientens egen 

självbild förändras efter socialsekreterarens beskrivning och på så sätt förs den vidare inom 

andra sammanhang.  

6.1.2 Insatsen
För att MTFC ska vara genomförbart säger respondenterna att ett fungerande hem är viktigt, 

med fungerande hem menar de att familjen ska vara fungerande i samhället dock nämner 

socialsekreterarna att familjen kan ha problem i sin relation till varandra. Detta gäller främst 

relationen mellan vuxna och barn. Vanliga orsaker till att barnen spårar ur är brist på struktur 
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samt föräldrarnas svårigheter att sätta gränser. Respondent 1 svarade att ”MTFC kan vara bra 

för föräldrar som behöver stöd” och respondent 2 nämner att ”föräldrarna kan ha ett eget 

missbruk som dock ska vara erkänt för att föräldrarna ska kunna ingå i MTFC”. Chefen 

utryckte att föräldrarna måste vara utvecklingsbara för att MTFC ska ha någon effekt. ”man 

börjar jobba hem ungdomen från dag ett” sa chefen angående detta.  Detta stämmer med hur 

Hasenfeld (1983), Lipsky (1980) och Gjems (1997) beskriver organisationerna som en 

produkt av samhället och att arbetet sker för att hålla samhället samman genom att hjälpa och 

stödja sina klienter samtidigt som de också styr hur människor bör leva sina liv för att passa in 

i samhället.    

6.1.3 Socialsekreteraren
Socialsekreterarna hade olika åsikter om MTFC som behandlingsmodell. Respondent 1 ville 

inte använda sig av MTFC då hon inte kände sig bekväm med modellen. Det verkar inte som 

den socialsekreteraren hade alienerat sig från klienten som Lipsky (1980) hävdar är en strategi 

för att klara av arbetet då hon utryckte att ”det är viktigt att man som socialsekreterare kan 

stå för en insats”. Vidare poängterar hon att kontrollen över placeringen minskar vid en 

MTFC insats då socialsekreteraren lämnar över den kontinuerliga kontakten till MTFC 

teamet. Socialsekreteraren uttryckte också en misstanke mot förstärkt familjehemsvård som 

MTFC kan räknas till då teamet stöttar familjehemmet. Genom att socialsekreteraren låter 

normer och egna värderingar styra använder hon sitt handlingsutrymme när hon gör 

bedömningen av en insats. Alla utom chefen och respondet 4 tyckte att eftervården i MTFC 

hade brister. Dock var alla respondenter även chefen överens om att själva insatsen MTFC var 

svårt att misslyckas med även om inte alla sa att den var bra.

6.1.4 Engagerade föräldrar MTFC
Socialsekreterarna säger att ”redan under utredningen påverkar familjen valet av insats rätt 

så starkt genom att man ser att de har en vilja och förmåga att samarbeta” ungdomen och 

dennes föräldrar kan välja insats utifrån vissa förslag som socialsekreteraren bedömer kan 

passa den unges behov.  ”Kan man få en behandlings allians som jag kallar det med 

föräldrarna och barnet då finns det större chans att hitta lösningar på hemmaplan” sa 

respondent 1. Chefen säger ”Men man kan ju också tänka sig att man har MTFC där 

slutmålet är ett familjehem. Nu har ju inte vi haft det men vi hade till och med pratat med 

familjeforum om att använda MTFC på de ensamkommande flyktingbarnen. Tänk att vi hade 

en så ung ungdom som 15- 16 års ålder som ska institutionsplaceras och pröva MTFC för att 
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jobba hem ungdomen till Ungbo. De var ju villiga att pröva det men det har inte blivit så”. 

Lipsky hävdar att socialsekreteraren måste hålla tillbaks den egna kreativiteten och de 

mänskliga impulserna för att hålla sig till de regler som råder. Detta är en tydlig morsättning 

till Lipskys (1980) påstående. Chefen gör om modellen efter klientens förutsättningar och på 

så sätt kan man säga att chefen och övriga socialsekreterare är kreativa i att skapa en insats 

som passar behoven.

6.2 Övergripande argument för traditionell 

familjehemsbehandling

6.2.1 Behov

Respondent 1 utrycker också individuella behov vad det gäller traditionell familjehemsvård.  

”Det är viktigt att man har ett samarbete mellan familjehemmet, föräldrarna och oss. Det 

viktiga är att arbeta på relationen mellan barn, familjehem, föräldrar men även 

socialsekreteraren är viktig”. Denne socialsekreterare nämner också att hon ser socialtjänsten 

mer som hjälp till självhjälp. Samarbete nämns som en viktig faktor då klienten ska anpassas 

till systemet. Det är det viktigt med relationer och sammanhang (Gjems 1997). Respondent 2 

har tre placeringar där missbruk, avsaknad av vårdnadshavare och försummelse ligger till 

grund för placeringarna. Alla respondenter nämner behovet vård och fostran som en vanlig 

orsak till att traditionell familjehemsvård bedöms som bästa insats.

6.2.2 Insatsen
Socialsekreterarna utrycker att traditionell familjehems vård kan kompletteras med andra 

insatser som barn och ungdomspsykolog, kontaktperson eller annan insats. Insatserna kan 

även vara för de biologiska föräldrarna eller familjehemmet. ”Det är inte ovanligt att jag har 

beviljat professionell handledning för att hantera situationer på bästa sätt.” sa respondent 1. 

Respondenterna var mer flexibla i sitt resonemang vid bedömning av insatsen traditionellt 

familjehem än i MTFC. Åldern på barnet nämns som en avgörande faktor. ”Är det en ungdom 

som är 16 år kan man fundera om det är en som är på väg ut från en familj, är då en 

familjehemsplacering det bästa? Eller är det kanske bättre på en mindre institution som 

Ekeborg i Växjö som jag uppskattar högt. Det är som ett kollektivt boende med faste regler 

och vuxna så att man går vidare ut i livet, de har utslussningslägenheter. En ungdom som är 

16 år kommer den någon gång återvända hem?” sa respondent 1. De flesta socialsekreterare 
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nämnde låg ålder som en vanlig anledning till traditionell familjehemsvård. De hävdade att 

låg ålder var förknippat med lång placering.   

6.2.3 Socialsekreteraren

De interna förhållandena verkade vara stabila och i samförståelse angående vad traditionell 

familjehemsvård innebar. Socialsekreteraren anpassa sig till yttre styrning genom att 

familjehemsvården som system inte klarar att täcka ungdomens heltäckande behov. ”Det är 

inte ovanligt att jag har beviljat professionell handledning för att hantera situationer på bästa 

sätt.” (intervju 1). 

6.2.4 Föräldrar i traditionell familjehemsvård

I traditionell familjehemsvård nämner respondenterna föräldrarna som det övergripande 

problemet. Föräldrarna behöver hjälp att strukturera vardagen för den unge. ”Det kan vara 

obalans, vad några föräldrar kanske klarar kanske andra föräldrar inte klarar.” uttryckte

respondent 5.  En annan respondent nämner missbruk, psykisk sjukdom och 

”begåvningshandikapp” som vanliga orsaker till familjehemsplacering. Respondenterna var 

eniga om de vanligaste orsakerna till traditionell familjehems vård. Det handlar om 

föräldrarnas brister i grundläggande omsorg, struktur i vardagen så som mattider, hygien och 

gränssättning. Forskningen tillskriver relationsproblem som vanligaste orsak till traditionell 

familjehems vård (Vinnerljung, Sallnäs & Kyhle Westmark 2001 ).

6.3 Centrala delar i resonemanget för MTFC och 

traditionellfamiljehemsvård

6.3.1 Behovsbedömning

Socialsekreterarna verkar utgå ifrån samma argument vid bedömning av insatsen MTFC eller 

traditionellt familjehems vård. Barnperspektivet nämner alla respondenter som en central del i 

utredningen Respondent 2 sa ”Man gör en utredningsplan där man väljer teman utifrån 

BBIC. Man utreder den unges behov men nu är det rätt ovanligt att man får ansökningar om 

familjehem”.

Enligt Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater skapar Socialarbetare systematiska rutiner för att 

underlätta arbetet (Gjems 1997). BBIC kan betraktas som en sådan rutin som effektiviserar 
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arbetet och medför att socialarbetaren hinner utreda fler individer och på så sätt kan kostnaden 

för organisationen minska. Respondent 2 säger ”Behovet styr insatsen”. Det framgår dock 

inte vilket behov hon syftar på menar hon samhällets, klientens eller familjens behov? Lipsky 

(1980) nämner socialsekreterarens handlingsutrymme där egna värderingar och tolkningar kan 

styra. . Enligt respondenterna är relationsproblem en vanlig orsak till MTFC vilket är 

motsatsen till vad forskningen påstår. Samtidigt menar forskningen att traditionell 

familjehemsvård har störst brister (Vinnerljung, Sallnäs, Kyhle Westmark 2001 ). Kan det 

trots allt vara så att bedömningar för dessa insatser är så lika att vad som borde bli en MTFC 

lika gärna kan bli en traditionell familjehemsinsats?

Alla socialsekreterarna nämner kollegorna som viktig hjälp i bedömningsprocessen. Det 

behöver inte nödvändigtvis betyda att det finns en strikt intern styrning. Respondent 4 

beskriver bedömningsprocessen så här ” det är inget man bara sitter på sitt rum och tänker 

själv, man diskuterar med sina kollegor och ofta chefen”. Relationen mellan 

socialsekreterare, arbetskollegor samt klient är viktiga i arbetet då socialsekreteraren ofta 

måste fatta beslut trots osäkerhet.  Hasenfeld (1983) och Lipsky (1980) poängterar vikten av 

samarbete mellan socialsekreteraren och klient genom att klienten kan välja att dela med sig 

av egna resurser vilket kan vara viktigt för socialsekreteraren vid bedömning av insats. Även i 

detta sammanhang kan interna förhållanden genom relationer få betydelse för systemet 

(Gjems 1997). Det verkar som respondenterna använder sig av kollegorna för att rådfråga när 

de ska göra bedömningar till insats, detta kan vara ett sätt för respondenterna att testa vad 

allmänheten anser då kollegorna får representera den stora massan när det gäller normer och 

värderingar. Respondenterna får på detta sätt legitimitet för sin bedömning (Hasenfeld 1983;

Lipsky 1980).

6.3.2 Insatsens betydelse

Den unges ålder har betydelse för MTFC som ges till ungdomar 12-18 år, behoven kan skifta. 

Det kan röra sig om samhällets behov att normalisera den unge, föräldrarnas behov av hjälp 

med den unge eller den unges egna behov av vård för exempelvis missbruk. Även vid 

traditionell familjehemsvård får ungdomens ålder och behov betydelse för hur insatsen 

utformas. Fler än en respondent nämner att om ungdomen närmar sig myndig ålder 

exempelvis angavs 16 år gammal, så kanske insatsen för ungdomen snarare ska fokusera på 
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att den unge så småningom ska komma i ett eget boende. Kanske saknar den unge en familj 

att återkomma till eller är boendet hos föräldrar ännu olämpligt för den unge.

Genom olika insatser kan socialsekreteraren försöka anpassa ungdomen till, antingen en ny 

familj eller genom behandling för att kunna återgå till den gamla familjen, vad som får 

betydelse är vad den unge själv vill samt vad socialsekreteraren anser är det bästa utifrån de 

problem familjen eller den unge har. Hasenfeld (1983) nämner socialsekreterarens makt då 

denne kan försöka övertala klienten genom den juridiska och professionella makten. När 

socialsekreteraren säger att den unge så småningom ska till eget boende är det också ett sätt 

att anpassa ungdomen till samhällssystemet då han får hjälp in i vuxenlivet (Gjems 1997).  

Kunskapen var större när det gäller traditionell familjehems vård än MTFC.  Under förra året 

hade förvaltningen 24 placeringar under längre eller kortare tid i traditionella familjehem.  

Inom MTFC har förvaltningen endast haft tre placeringar sen starten för ett par år sedan. En 

respondent sa så här ”…jag har inte så mycket erfarenhet av MTFC utan jag har mer 

erfarenhet av traditionell familjehemsvård. Man färgas kanske lite av det då.”

Vi kan uttyda en viss osäkerhet vad gäller insatsen MTFC. Flera respondenter ställde frågor 

rörande MTFC till oss till och med.  Vi fick frågan ”Är MTFC ett program för att stödja 

föräldrar? Jag vet inte riktigt vad det är.” Chefen bekräftar socialsekreterarnas brist på 

kunskap om MTFC när hon förklarar att socialsekreterarna kan lämna förslag och förslagen är 

oftare traditionell familjehemsvård än MTFC. 

Ser man förvaltningen som ett socialt system motsvarar socialsekreterarna och chefen delar i 

detta interna system, samtidigt måste klienter och andra som ingår i en insats ses som viktiga 

delar i systemet (Gjems 1997). Socialsekreterarna berättar att de har behandlingskonferens en 

gång i veckan där de diskuterar planerade insatser.  Vi vet från chefens intervju och andra 

socialsekreterare att förvaltningen totalt placerat tre ungdomar i MTFC. Ändå fanns det 

socialsekreterare som inte kände till insatsen MTFC. Hon säger så här ” Jag tror inte jag har 

varit på en enda behandlingskonferens och någon har sagt kan det här vara MTFC?”.

Chefen säger ” Jag bestämmer vilken insats, det bestämmer inte socialsekreterarna men de 

kan ju ge förslag. Fast det har snarare varit jag som föreslår MTFC. Det jag upplever är att 

socialsekreterarna föreslår familjehemsvård. De har ju inte haft insikt i programmet och har 

tyckt att det är för svårt. Jag vet ju hur mycket svårare det är i USA där jag är utbildad i 
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MTFC”. Enligt Lipsky (1980) ligger chefens intresse oftast i produktivitet och effektivitet 

medan arbetarens intresse handlar om att minimera risker, och obehag för dem själva. Det kan 

vara därför socialsekreteraren inte lämnar så mycket förslag till MTFC då de inte känner sig 

ha kunskapen om denna insats.

Respondent 1 säger också att arbetet idag är väldigt internt styrt av arbetsgivaren. Likväl säger 

också chefen att det ofta är hon själv som föreslår insatsen MTFC . Chefens erfarenhet, 

inställning och tolkning av behov verkar alltså få betydelse för vilken insats som bedöms 

lämplig för en ungdom. Enligt tolkningen kan en tydlig inre styrning i systemet genom chefen 

ut tydas (Gjems 1997). Samtidigt kan paralleller dras till det som Hasenfeld (1983) beskriver 

angående de Institutionella regler som medföra att organisationen är trög och att det sker 

väldigt få förändringar. Hasenfeld (1983) förklarar att de ideologier som råder, förstärks då 

inga riktiga utvärderingar kan göras. Socialsekreterare lär av varandra och nya arbetssätt får 

starkt motstånd då organisationens legitimitet bygger på omvärldens stöd. MTFC är något nytt 

och inget vet riktigt vad det är. Socialsekreteraren kan inte vara säker på att detta är accepterat 

av omvärlden då få känner till insatsen.

6.3.3 Subjektivitet

Genomgående i alla intervjuer har respondenternas egna normer och värderingar stor 

betydelse för den insats de bedömer som lämpligast. Det betyder inte att de inte är medvetna 

om det. Respondenterna har egna sätt att hantera detta i sitt arbetssätt. Respondent 1 säger 

”Det är inte så att alla problem har löst sig men som jag brukar säga det är good enough.. 

När jag började som socialarbetare trodde jag att genom mitt arbete skulle allt bli soligt och 

tutti nuttigt. Jag hade trollspö och skulle frälsa hela jorden och alla som kom ikontakt med 

mig skulle få hjälp. Men ju äldre man blir så får man se att det faktiskt finns människor som 

lever ett liv som du och jag skulle kalla för misär men som de tycker är acceptabelt”.  Ändå är 

det så att en subjektiv bedömning är ett normativt fenomen. Intuition, reflektion, inre 

beslutsprocesser och intryck är problematiska att framställa som fakta. En subjektiv 

bedömning hör helt enkelt inte hemma i ett byråkratiskt samhälle även om den alltid finns i en 

socialarbetare (Lipsky 1980).  

Respondent 4 sa angående insatser ”Att det är lite gambling, kan aldrig veta hur det blir”. En 

annan respondent sa ” Jag tror att om man hittar ett familjehem som matchar ungdomen eller 
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barnet bra så tror jag att det finns goda förutsättningar för att det ska fungera”.

Socialsekreteraren måste samtidigt använda sin känsla som kan innebära värderingar och 

normer på ett sunt sätt då det faktiskt inte går att veta hur insatsen ska fungera då både 

samhället och människor befinner sig i en ständig förändring.

6.4 Nytta eller fördärv

Alienation som Lipsky använder för att beskriva socialarbetarens relation till det egna arbetet 

stämmer inte i denna förvaltning. Det framgår tydligt att respondenterna har medkänsla för 

ungdomarna de bedömer insats åt. Alla respondenter var överens om att en placering utanför 

det egna hemmet är bland det sista de ville göra. ”Det är ju så individuellt, varje ärende är ju 

unikt och jag ser det som att det på något sätt är ett misslyckande när inte barn kan vara 

tillsammans med sina föräldrar. Alltså inte misslyckande men det är någonting tragiskt” sa 

respondent 4

En respondent säger angående insatser för barn ”Jag tycker att när ett barn någon gång säger 

att jag måste prata med dig och frågar vad jag har gjort, då måste jag kunna stå till svars för 

det”. En annan respondent berättar ”Det är inte alltid lätt att förlika sig med det. Jag 

funderar över hur stor är den skada som jag gör genom att separera barnet från sin familj 

och vad är nyttan. Det är traumatiskt för en ungdom att behöva lämna sin familj”.  

Kanske har de uttryckta känslorna att göra med att respondenterna arbetar i en liten kommun. 

Enligt systemteorin är relationer mellan människor grundläggande för att systemet eller

organisationen ska överleva (Gjems 1997). I en mindre kommun kan relationerna bli tätare 

mellan människor. En sådan iakttagelse skulle kunna vara en av flera orsaker som medverkar 

till att socialsekreterarna inte alienerar sig på det sätt som teorin om gräsrotsbyråkrater 

beskriver att socialsekreterare gör. Den subjektiva upplevelsen verkar ändå finnas med vid 

bedömningen av insats trots vad Lipskys teori beskriver om socialarbetarens strategi att 

alienera sig för att flexibelt anpassa sig till de olika krav som ställs från lagrum, organisation 

och klient.

  

6.5 Förvaltningens mål

Enligt alla respondenter är målet att ta hänsyn till vad klienten, samhället, organisationen 

samt den egna övertygelsen i arbetet kring bedömningar av insatser. Lipskys (1980) och 
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Hasenfeld (1983) har en poäng när de säger att socialsekreterarefår försöka skapa en 

flexibilitet i sitt arbete. Dock stämmer det inte att socialsekreterarna försöker alienera sig från 

klienten, snarare tvärt om. Alla respondenter var flexibla att bevilja andra insatser som 

komplement om det visade sig att det behövdes. Det gällde inte bara insatser för den unge 

utan stöd till föräldrar, familjehem och även extra stöd till den unge så som BUP och Navet. 

Förvaltningens mål är att försöka uppfylla alla de olika uppgifter som åligger dem. Hjälpa och 

stödja klienter och deras familjer, upprätthålla samhällets normer och värderingar, se till 

organisationens bästa när det gäller resursfördelning och ekonomi. Socialsekreteraren arbetar 

också på den egna tillfredställelsen i arbetet. En respondent sa ”Men man får ju alltid tänka på 

att en socialsekreterare är ju sitt eget verktyg med. Mitt bemötande och vilken inställning jag 

har påverkar processen med. Man får granska sig hela tiden”.

8. Slutdiskussion
Vi har genom detta arbete försökt visa vilka delar som är relevanta för att beskriva 

socialsekreterarens resonemang vid bedömning av två insatser. Genom att göra en kortfattad 

tillbakablick på historien kring svensk barnavård öka förståelsen för de lagar som 

myndigheterna i dag har att rätta sig efter. Att besluta om att placera ett barn i familjehem är 

inte helt godkänt av allmänheten om det inte finns starka skäl. Där av den noggranna 

dokumentationen och utredningen. Vi kan också relatera den osäkerhet som socialsekreteraren 

känner vid bedömning av insats till den svenska barnavårdens historia då det av många ses 

som ett övergrepp att skilja barn från föräldrar.

8.1 Övergripande argument

Vi kunde urskilja de två vanligaste argumenten till MTFC var föräldrarnas svårighet att sätta 

gränser på ett konsekvent sätt i kombination med barnets eget beteende. Det rörde sig oftast 

om asocialt beteende och polisen hade varit inblandad. Föräldrar måste vara engagerade, eller 

i alla fall utvecklingsbara. De vanligaste argumenten vi kunde urskilja för traditionell 

familjehems vård var Föräldrars brister i omsorgsförmågan, avsaknad av föräldrar.

Traditionell familjehemsvård bedöms som insats när barnet eller den unge behöver nya 

föräldrar medan MTFC bedöms för barn som har fungerande föräldrar som behöver stöd i sin

föräldraroll. I denna förvaltning kunde en ”curling modell” urskiljas då socialsekreterarna var 
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väldigt öppna med att de inte visste vad som skulle bli bäst. Genom att chefen kunde tänka sig 

att anpassa modellen MTFC till ensamkommande barn och de andra respondenterna kunde 

tänka sig utöka resurserna i familjehemmet både till familjen och till den unge. Det verkade 

lite som de sopade bort de hinder som uppkom genom att hitta nya insatser för att lösa 

problemet. Denna arbetsmetod kallar Hasenfeld (1983) för people changing, Hasenfeld har 

kunnat se detta på andra organisationer och hävdar att det är en av de teknologier 

socialsekreteraren arbetar efter. Vi kan se i våra resultat stämmer överens med Hasenfelds 

(1983) uppfattning.

8.2 Centrala resonemang

De centrala resonemang vi funnit är i huvudsak förväntningar från ungdomen, föräldrar, chef 

och krav från lagstiftning, förvaltningens mål med hänsyn till barnperspektivet men även den 

egna tillfredställelsen att göra ett gott arbete. Dessa centrala resonemang verkar försätta 

socialsekreterarna i många svåra valsituationer. Relationer kan vi se är viktiga och dessa 

skapas vid möten, då vi gjorde intervjuerna blev mötet väldigt olika vid varje intervju. Kaffe 

var något som vi upptäckte hade en positiv inverkan på hur mötet blev.  Alla respondenter 

nämner relationer som viktiga, både mellan socialsekreteraren, klienten, den biologiska 

familjen, familjehem samt andra inblandade. 

Relationer är också något som förstärker curling modellen då socialsekreteraren vill skapa bra 

relationer och göra gott mot alla. Socialsekreteraren kan använda sitt handlingsutrymme till 

att curla klienten med olika insatser då socialsekreteraren måste ta ansvar för bedömningen av 

insatsen. En respondent nämner att det är lite gambling vid bedömning av insats eftersom de 

inte vet hur det ska bli får de jobba med klienten tills det fungerar. Egna normer och 

värderingar ska inte påverka bedömningen av insats enligt Lipsky (1980) vilket det givetvis 

gör. Det skulle vara konstigt om människor verkligen alienerade sig som Lipsky hävdar är 

socialsekreterarens strategi för att klara av arbetet. 

Strategin på denna förvaltning verkar vara att curla klienten och försöka lösa de problem som 

uppstår och ta ansvar tills klienten är i mål. Chefen och dennes mål kan ha betydelse för hur 

respondenterna arbetar kring bedömningen av insats.  MTFC finns på förvaltningen för att 

chefen är utbildad i det. Lipsky (1980) skriver att organisationerna är tröga och det är svårt att 
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göra förändringar vilket syns tydligt då MTFC funnits i flera år och ändå är det inte jätte 

vanligt att någon beviljar den insatsen.

8.2.1 Skillnader och likheter

Vid bedömningen av insatser fokuserades mycket på föräldrarnas förmåga och ansågs som 

avgörande vid båda insatserna. Barnens bästa, frivillighetsprincipen, flexibilitet samt 

helhetssyn nämndes i samband med bedömning av insatser som något de alla reflekterade 

över vid båda insatserna. Föräldrars förmåga hade dock mer fokus än barnens behov, kanske 

tänker man sig att dessa går hand i hand. Vare sig man bedömde för det ena eller det andra 

utgick respondenterna från samma kriterier. Behov, föräldraförmåga och resurser. 

8.3 Intressanta vidare reflektioner
Genom att belysa forskningen kring traditionell familjehemsvård går det att se historiens 

betydelse i val av insats. Enligt forskning är traditionellt familjehem den vanligaste insats som 

beviljas när det gäller dygnsvård. Den metoden har används genom alla tider och är en 

godkänd metod av allmänheten. Forskningen visar dock att det är den metod med mest 

sammanbrott. Intressant är att även om forskningen visar på negativa resultat ser 

socialsekreterarna i denna undersökning traditionellt familjehem som det bästa alternativet. 

Lipskys teori om alienation mellan socialarbetaren och klienten stämmer inte i denna gruppen 

möjligtvis till Partons glädje. Vi vet samtidigt inte om frågan kring alienation stämmer i annat 

socialt arbete som rör exempelvis försörjningsstöd eller missbruk. Det kanske finns 

arbetsgrupper även inom förvaltningen barn och familj som alienerar sig från klienten -dock 

inte på förvaltningen vi har undersökt. Socialsekreterare är en heterogen grupp, därav kan 

eventuella resultat skilja sig mellan förvaltningar. Socialsekreterarens personlighet har också 

en stor betydelse för hur insatsen blir. Exempelvis kan personligheten påverka beroende på 

om denne är en bra förhandlare med stort tålamod eller om socialsekreteraren ger upp och 

avbryter insatsen och medverkar till att familjehemsvården får många sammanbrott. Det 

kanske inte alltid går att får insatsen att fungera perfekt utan man får nöja sig med att det är 

”good enough” som en respondent uttryckte. 

Analysen av våran uppsats empiri med ett perspektiv av Lipsky (1980) och Hasenfeld (1983) 

visar som Hupe och Hill (2007) pekar på – en komplex bild av en socialarbetare i arbetet att 

bedöma om insats för en individ. Det finns en skillnad att från regering dela ut bestämmelser 
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till socialförvaltningar i landet och att som socialarbetare bedöma om specifika insatser i 

människors liv. Socialarbetare är i praktiken å ena sidan de personer som upprätthåller 

regelsystem som avgör om insatser. Ett annat sätt att se på socialarbetares arbete är att det är 

ett sätt för regeringen att utöva ett kontroll av befolkningen. Socialsekreterarnas 

handlingsutrymme är nödvändigt i ungdomsutredningar då också konflikten mellan arbetet av 

människors lika värde genom individuella bedömningar och upprätthållandet av politiska 

regelsystem är svårfrånkomlig som Lipsky (1980) undetrycker. Sveriges regering utreder idag 

ett lagförslag (SOU 2009:68) som bland annat tar upp vikten av utredande socialsekreterares 

lika utbildningsgrund för upprätthållandet av både människors lika värde och en samförståelse 

av lagsystem och riktlinjer. Kritiker å sin sida påpekar att det borde vara självklart att 

utredande socialsekreterare arbetar på lika grund. Vad resultat av denna uppsats tyder på är 

däremot att även om uppfattningen att arbetet självfallet borde vara lika, påverkar ändå en 

subjektiv uppfattning hur argument förs för insats. Frågan är då huruvida en 

socionomutbildning kan påverka subjektiva uppfattningar till en samförståelse eller ej? I och 

med att den subjektiva uppfattningen redan finns hos en människa som påbörjar en utbildning 

kanske kunskap med utbildning ändå inte når fram för en exakt lika grund i 

bedömningsarbetet. 

Borde fokus föras på det ena eller andra, att tillgodose lika behandling och bedömning av 

ungdomarna eller att olika socialsekreterare ska kunna genomföra bedömningarna, med 

hänsyn till den maktposition socialsekreterare besitter? Eller har socialsekreterarnas olikheter 

mindre betydelse då den subjektiva uppfattningen ändå verkar vara ofrånkomlig? Eller borde 

socialt arbete ta hänsyn till alla dessa frågor? Det är svårt att svara utan och det finns inga 

moraliska korrekta svar, som Garrow och Hasenfeld påpekar (2010).

Vår studie pekar på hur socialsekreterarnas egnen kunskap om insatser kan påverka 

bedömning om vilken insats som är lämplig och därmed påverka hur effektivt arbetet är på 

lång sikt. Även den subjektiva uppfattningen och inställningen till en insats i fråga kan 

påverka hur kunskapen uppfattas och därmed påverka argument i insatsbedömningen. SoL tar 

upp att insatser från socialtjänsten ska vara av god kvalitet, det kan vara intressant att 

reflektera över hur förståelsen av insatsernas goda kvalitet skiljs åt mellan socialsekreterare. 

Skillnaden ligger alltså i den subjektiva uppfattningen eftersom ingen av metoderna är 

evidensbaserad idag. Med tanke på den maktposition som Lipsky (1980) och Wastell et al. 

(2010) nämner i sin studie angående socialarbetare, är det oroande att den maktposition som 
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socialsekreterarna besitter i bedömning av barns livssituation, behov och lämpliga insatser, 

kan påverkas av den subjektiva uppfattningen hos individen. Även om medvetenheten om en 

professionell hållning uttrycks under intervjuer tycks den subjektiva uppfattningen vara 

ofrånkomlig. 

Denna studie verkar till skillnad från Wastell et al. (2010) kunna visa på hur det sociala 

arbetets åtstramningar med tydligare ekonomiska riktlinjer snarare framkallar fler etiska 

dilemman för socialsekreterarna, än minskning av deras engagemang. Vi har inte heller 

undersökt huruvida socialsekreterarnas omdöme har påverkats av införingen av tydligare 

riktlinjer, något som dock är intressant för vidare forskning. Lipsky (1980) menar ju att 

tydligare och fler riktlinjer kan effektivisera arbetet.

8.3.1 Vidare forskning
Det skulle också vara intressant att intervjua familjer som varit föremål för dessa två olika 

insatserna, traditionellt familjehem och MTFC för att undersöka om det verkligen nämnda 

orsaker som ligger till grund för dessa insatser. Vidare skulle det vara intressant att undersöka 

de team som arbetar med MTFC och för att undersöka vilka problem och effekter som 

modellen faktiskt har.
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10. Bilagor

Bilaga 1

Informationsbrev

Hej!

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitetet som vill intervjua socialsekreterare som 

arbetar med utredning inom barn och familj samt chefen inom gruppen. Vi vill ta reda på 

vilken argumentation socialsekreteraren har för att bevilja olika 

familjehemsplaceringsinsatser? Vi vill undersöka om det finns något samband eller mönster i 

resonemangen kring traditionell familjehemsvård (exklusive konsulentstött) jämfört med 

MTFC (Multidemensional treatment foster care). Studien kommer inte att vara 

generaliseringsbar utan visar endast hur just denna kommuns socialsekreterare resonerar kring 

en insats.

Vi anser att detta kan vara intressant för oss i utbildningssyfte att fundera kring hur olika 

organiosationer/ personer påverkar olika resultat av insatser. Vi kommer att vara öppna med 

vilken socialförvaltning det gäller men inte vilka socialsekreterare som svarar vad. Vi 

kommer att göra en analys av svaren och försöka hitta ett mönster eller ett samband mellan de 

olika eller lika resonemang som förs vid val av insats. Socialsekreterarna kommer inte att 

namnges och intervjumaterialet kommer att förstöras efter arbetets färdigställande och 

examination.

Intervjuerna kommer att kommuniceras för godkännande eller ändring innan de publiceras i 

databasen DiVA på Linnéuniversitetets biblioteks hemsida.

Vid frågor kontakta oss via e-mail eller telefon.

Med vänliga hälsningar

Lena Borg lboso07@lnu.se 073-6229361

Melanie Hadjikhani mhafr07@lnu.se 0737-303080
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Bilaga 2

Intervjuguide intervju av socialsekreterare

Handläggning

Beskriv ett ärende från anmälan/ansökan till insats rörande barn och familj.

Beskriv beslutsprocessen.

Finns det riktlinjer inom kommunen när en insats kan bli aktuell och hur tydliga är de?

Insatser

Vad är din arbetsuppgift vid en insats?

Hur utformas insatser?

Vilken erfarenhet har du av MTFC som behandlingsmodell?

Vilken erfarenhet har du av traditionell familjehemsvård?

Vilka konsekvenser/effekter kan du se med dessa insatser?

Klienter

Hur många ansöker om MTFC 

Hur många ansöker om traditionell familjehemsvård?

Kan klienter och deras familjer välja vilken insats de önskar?

Beskriv en klient med familj som skulle kunna vara aktuell för MTFC 

Beskriv en klient med familj som skulle kunna vara aktuell för traditionell familjehemsvård.

Problem eller orsaker till insatser

Vanliga orsaker till MTFC som insats 

Vanliga orsaker till traditionell familjehemsvård som insats.

Eventuell övrig information som socialsekreteraren vill tillägga?
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Bilaga 3

Intervjuguide intervju av chef

Behov

Hur är det tänkt att MTFC ska användas?

Hur är det tänkt att traditionell familjehemsvård ska användas?

Klienter

Hur ser målgruppen ut för MTFC?

Hur ser målgruppen ut för traditionell familjehemsvård?

Insatser

Vad är din erfarenhet av MTFC?

Vad ser du för effekter av MTFC?

Vad är din erfarenhet av traditionell familjehemsvård?

Vad ser du för effekter av traditionell familjehemsvård?

Handläggning

Hur ser beslutsprocessen ut för insatsen MTFC?

Hur ser beslutsprocessen ut för insatsen traditionellt familjehem?

Har förvaltningen några riktlinjer att följa?

Övrigt att tillägga?
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Bilaga 4

Analysfrågor

Vid analys kan man utgå från olika analysenheter som kan avgränsas som ett identifierbart 

meningselement i den transkriberade intervjun. Enheterna kan också ta sin utgångspunkt i 

olika nivåer, mikro, meso och makro nivå. Genom att vi använder oss av dessa nivåer som 

hierarkiska analytiska kategorier med underliggande kategorier kan vi lättare urskilja det 

mönster som vi tror oss kunna finna genom denna metod. I relation till analysenheterna ska vi 

konstruera ett analysschema (Grönmo 2006).

Intervjun kan ses som ett uttryck för vad socialsekreteraren själv och utifrån denna upplevelse 

argumenterar för en viss insats.

Vi börjar med att läsa igenom intervjumaterialet för att bekanta oss med innehållet. Därefter 

ska vi sortera ut de meningselement vi tycker oss finna när vi söker svar på uppsatsens tre 

frågeställningarn med underliggande frågor (se nedan). Då kategoriserar vi meningselementen 

i dimensionerna mikro, meso och eller makro (se Bilaga 5 samt Bilaga 6). När vi har valt ut 

dessa delar ur texten som uppsatsen vill förstå tror vi att det blir lättare att urskilja det som är 

relevant för vår frågeställning. Vi kommer på detta sätt få en mer hanterbar text och kan söka 

efter likheter och olikheter i det som aktörerna beskrivit utifrån den förförståelse och de 

frågeställningar uppsatsen har (Lantz 2007).

Frågeställning 1; Använder sig socialsekreterarna utav vissa övergripande argument i 

bedömningarna?

1. Hur grundar du som socialsekreterare dina argument för insats?

2. Vad sätter du i fokus i argumentation för viss insats? (Ex. familj/ungdom/problem/lösning)

3. Vad tror du är din styrka i interaktionen med klient?  (Ex. ungdom/familj)

4. Vad tror du är din svaghet i interaktionen med klient?

5. Var fokus i argumenten annorlunda när du började arbeta med utredningar?

6. Varierar fokus i argumentationen beroende på hur anmälan inkommit? (anmälan/ansökan)

Frågeställning 2; Finns det vissa centrala delar i socialsekreterarnas resonemang när de 

argumenterar för en viss typ av insats?
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7. Varierar fokus i argumentationen beroende på om vård i utredningen strävar mot att 

omfattas av lagstiftning inom SoL (Socialjänstlagen) eller LVU (Lagen om Vård av Unga)

8. Vad upplever du kännetecknar en individuell bedömning i en utredning?

9. Det fordras en hel del kunskap i det arbetet med bedömningar i utredning. Vart har du 

hämtat/samlat kunskap?

10. Hur verkar respondenten se på följande begrepp?: 

10.1 Familj:

10.2 Asocialtbeteende:

10.3 Problem:

10.4 Normer:

10.5 Behov:

10.6 Attityder: (omgivning, skola samt MTFC teamet) Attityder till de olika begreppen

10.7 Risk:

10.8 Skydd:

10.9 Beteendeproblematik:

Frågeställning 3; Finns det likheter eller skillnader mellan resonemang för MTFC eller 

traditionell familjehemsvård som insatser 

11. Finns det livsnödvändiga behov eller mindre viktiga behov?

12. Vilken betydelse har barnets familj i bedömning av insats?

13. Föredrar du generellt vid placering av ungdom, någon särskild insats? (Ex. Familjehem 

eller MTFC)

14. Finns möjligen skillnad i val av insats beroende på lagstiftning? (Ex. Lvu / SoL)
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Bilaga 5

Analysschema

Handlingsutrymme MTFC

1. Mikro

Behov

Ungdom

Övrig familj

2. Meso

Bedömning

Norm / utgångspunkt

3. Makro

Resurser

Beslut

Ekonomi

Kunskap

Övrigt
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Bilaga 6

Analysschema

Handlingsutrymme traditionell

familjehemsvård

1. Mikro

Behov

Ungdom

Övrig familj

2. Meso

Bedömning

Norm / utgångspunkt

3. Makro

Resurser

Beslut

Ekonomi

Kunskap

Övrigt


