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Sammanfattning 

Följande uppsats syftade till att undersöka hur en standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av 

familjehem (BRA-fam) implementerats utifrån ett urval av de kommuner som deltog i Socialstyrelsens 

pilotstudie (bilaga 1). Även sambandet mellan delaktighet och tillfredsställelse med implementering 

och förhållandet mellan forskning, profession och brukare undersöktes. Empirin har samlats in 

kvantitativt genom telefonintervjuer baserade på strukturerade enkäter. 46 kommuner som ingick i 

pilotstudien kontaktades, varav 30 familjehemsutredare besvarade frågorna (bilaga 2). Svaren har 

därefter redovisats och tolkats i form av tabeller och i text. Resultaten som analyserats och relaterats 

till teorier visar att utredning med BRA-fam-metoden upplevdes ha hög validitet och reliabilitet. Dock 

fanns svagheter i resultatet avseende delaktigheten i både metodval och implementering av metoden 

vilket kan bero på för få deltagare i undersökningen. 

  Sammanfattningsvis framkom behov av att utvärdera rekryteringsmetoder inom familjehemsvården 

då implementering och användningen av metoden skiljer sig åt. Kommunerna har inte implementerat 

BRA-fam i sin helhet utifrån Socialstyrelsens rekommendationer. Användandet av metoden kan även 

skilja sig mellan såväl kommuner som privata aktörer. Förslag på förbättringsåtgärder och 

utvecklingsområden avseende implementering av metoder redovisas under rubrik Diskussioner och 

slutsatser.  

  Ytterligare förslag ges för att närma sig en evidensbaserad, likvärdig och enhetlig rekryterings-

metod inom familjehemsvården i Sverige. Detta för att om möjligt stödja, stärka och främja relationen 

mellan forskning, profession och brukare framöver och för att kunna möta de förändringar och 

utmaningar som ett samhälle utsätts och bär ansvar för.  

 

Nyckelord: implementering, bedömningsmetod, familjehem, familjehemsrekrytering, BRA-fam. 

 

  



Abstract 

The following essay purpose was to examine how a standardized assessment method for recruitment 

of foster homes (BRA-fam) implemented on a selection of the municipalities that participated in the 

National Board of Health and Welfare´s pilot study (appendix 1). The connection between 

participation and satisfaction with the implementation and the relationship between research, 

professionals and foster care system were also examined. Empirical data was gathered through 

quantity telephone interviews based on structured questionnaires. 46 municipalities who participated 

in the pilot study were contacted, of which 30 foster investigators answered the questions (appendix 

2). The answers are then interpreted and reported in the form of tables and in the text. The results were 

analyzed and related to theories shows that investigation with BRA-fam method was perceived to have 

high validity and reliability. However, there were weaknesses concerning participation in both the 

methodology and implementation of this but might be consequences due to few participants. 

  In summary, it emerged the need to evaluate the recruitment methods in practices within the foster 

home system and BRA-fam because the implementation and use of the method may differ.  

The municipalities have not implemented BRA-fam in its entirely based on the National Board of 

Health and Welfare recommendations. The use of the method differs between both municipalities and 

private operators. Suggestions for improvement and developmental areas regarding implementation of 

methods are presented in Discussion and conclusions. 

 Further suggestions are given for approaching an evidence based, equitable and consistent 

recruitment method in foster care in Sweden. To support, strengthen and promote the relationship 

between research, professionals and social service users in the future and to meet the changes and 

challenges that a society is exposed to and responsible. 
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Del I 

Introduktion till uppsatsen 

Denna C-uppsats är dispositionerad utifrån tre delar: inledning, metod och resultat. Under inlednings-

delens kapitel kommer studiens rubriker omfattas av en inledning ur ett samhällsperspektiv följt av 

bakgrund till varför ämnet är relevant för socialt arbete. Bakgrundskapitlet innehåller ett avsnitt om 

olika aktörer som benämns i uppsatsen och adekvat lagstiftning som kan vara aktuell inom området. 

Ett avsnitt om bedömningsinstrument och metoder i familjehemsvården följs av redovisning om 

standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem, BRA-fam, som ett fallexempel. 

Därefter beskrivs problemformuleringen, syftet och uppsatsens frågeställningar följt av centrala 

begrepp som berör termer vilka kan vara av vikt för läsaren att känna till tidigt i uppsatsen. Slutligen 

ett avsnitt om författarnas förförståelse.  

 Uppsatsens metoddel är upplagd utifrån design, urval, datainsamling och databearbetning under 

egna rubriker. Detta följs av ett avsnitt om reliabilitet, validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet. 

Avgränsningar, forskningsetiska överväganden och tillvägagångssätt beskrivs även dessa under egna 

rubriker. Under kapitel teori redogörs för olika teoretiska ansatser som inleds med domänteori, 

organisationsteori och avslutas med implementeringsteori. Därefter följer kapitel som beskriver 

tidigare vetenskap och forskning på området som funnits adekvat. Detta kapitel har avsnitt med 

underrubrikerna implementering av metoder, familjehemsvård, evidensbaserade metoder i praktiken 

och slutligen ett avsnitt om forskning, profession och brukare. 

    Den avslutande och sista delen avser uppsatsens resultat och redogörelse av denna, vilket inleds 

med resultatredovisning följt av analys med underrubrikerna som omfattas av komplexiteten vid 

implementering, utbildning och kunskap vid metodimplementering, kritisk reflektion av metod-

användning, delaktighet och tillfredsställelse och slutligen en övergripande reflektion. Uppsatsens 

diskussions- och slutsatskapitel inleds med en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion. Under 

rubriken slutsatser redovisas övergripande det som framkommit i undersökningen och denna uppsats.   
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1. Inledning 

Den statliga politiken och dess former för styrning påverkar och formar det professionella landskapet 

(Brante, 2010). Inom offentliga sektorns sociala domän sker detta utifrån kommunstyrning som med 

riktlinjer och lagstiftning rekommenderas av Socialstyrelsen. Styrdokument och metoder framarbetas 

och genomgår Socialstyrelsens granskningsrutiner (Socialstyrelsen, u.å., Granskning av bedömnings-

metoder). Även verksamheter inom civilsamhället omfattas av domänen socialt arbete då dessa allt 

mer är utförare av insatser inom socialt praktiskt arbete. Kvalitetskrav och andra villkor ställer allt 

oftare utökat och högre krav på organisationer och professioner som arbetar på fältet. Det pågår ett 

konstant utvecklingsarbete för att möta utmaningar som samhället ställs inför. Strategier för att lösa 

och hantera problem som framkommit efter behovsinventering följs av implementering av nya rutiner 

och metoder, helst evidensbaserade. Förhållandet, relationen och delaktighet mellan forskning, 

profession och brukare i socialt arbete får dessutom allt större utrymme i diskussioner (Antilla & 

Blom, 2016). Debatten kring förändringsarbete med mål att effektivisera och uppnå bättre resultat är 

en konstant pågående process.  

  Belastningen på socialtjänstens familjehemsvård i landet har under senare decennier ökat, vilket 

framkommer i olika publikationer och rapporter från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, u.å., Mer 

flexibla regler för HVB; HSLF-FS 2015:34). Förändringar och förutsättningar inom området omfattas 

av påverkansfaktorer utifrån såväl nationella som internationella utmaningar. Dessa är av betydelse 

och behovet av jour- och familjehem samt alternativa boendeplatser för barn och unga är för när-

varande omfattande. Familjehemsvården använder idag olika rutiner och metoder vid rekrytering av 

nya jour- och familjehem. En standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av presumtiva familje-

hem, BRA-fam, har därför tagits fram av Socialstyrelsen. Detta som ett steg i arbetet att få fram en 

evidensbaserad metod till rekryteringsprocessen då sådan inte funnits att tillgå (Socialstyrelsen, 2014,  

art.nr: 2014-02-20). Genom att inhämta kunskap kring implementeringsprocessen och hur dess 

teoretiska grunder följts kan det bidra till utvärderingen av metoden. Att följa metodens utveckling och 

dess användning samt följa spridningen i landet är av betydelse vilket i detta fall skulle kunna leda till 

att metoden effektiviserar rekryteringen av familjehem. 

1.1 Bakgrund 

Socialstyrelsen som har det övergripande ansvaret över socialtjänsten inhämtar allmän information 

från landets 290 kommuner och för statistik som publiceras, bland annat avseende socialtjänstens 

insatser och dess metodanvändning (Socialstyrelsen, u.å., Öppna jämförelser). Dock framkommer 

avsaknad av forskning på området då det vid genomgång av implementering av evidensbaserade 

metoder framkom att endast i var åttonde studie fanns uppgifter om hur implementeringen genomförts 

(Brekke, Phillips, Pancake, Anne, Lewis & Duke, 2007). Det är av vikt utifrån implementeringsteorin 

då själva implementeringen och dess komplexitet kan ha betydelse för dess utfall.  

  Socialstyrelsen tar fram riktlinjer och allmänna råd och utvecklar i viss mån även metoder för att 
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förbättra det sociala arbetet i riktning mot ett mer evidensbaserat praktiskt arbete inom den sociala 

sektorns domän. Information och rekommendationer finns att inhämta från Socialstyrelsen kring hur 

ett framgångsrikt metodutvecklingsarbete och implementering av metoder i verksamheter kan 

utformas.   

  Granskningsrutiner och evidensmått ligger till grund för rekommendationerna (Socialstyrelsen, 

u.å., Granskning av bedömningsmetoder). Dessa metoder ska därefter implementeras i organisationer 

och verksamheter, följas upp och utvärderas, revideras och återföras tillbaka ut i organisationerna. 

Implementering av metoder och instrument sker inom det sociala arbetets domän, således inom olika 

verksamheter och organisationer inom såväl offentlig- och privat sektor samt inom civilsamhällets 

olika aktörer. Detta är faktorer som påverkar och försvårar möjligheten att följa upp metodanvändning 

och forskning på området och inom hela den sociala domänen. 

Socialstyrelsen kartlägger och för även statistik över antal placeringar av barn och unga i familje-

hem och Hem för vård och boende (HVB). Förteckning över HVB finns och övergripande tillsyns-

myndighet är den statliga myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Med motiveringen av 

såväl etiska som juridiska skäl finns dock inte något rikstäckande register över aktuella jour- och 

familjehem som tar emot barn och unga omhändertagna och placerade i socialtjänstens försorg 

(Abdullah, 2015, 29 oktober). Detta kan ses som en försvårande omständighet avseende familjehems-

rekryteringens metodutveckling i praktiken och vilket resultat som uppnås utifrån metod-

implementering och metodanvändningens omfattning. 

 

1.1.1 Olika aktörer och metodanvändare 

Socialstyrelsen presenterar och riktar sina rekommendationer till både kommuner och privata aktörer 

kring metodanvändning och implementering av dessa. Rekrytering av jour- och familjehem sker inte 

bara av kommunens socialtjänst inom familjehemsvården. En stor andel familjehemsutredningar görs 

av konsulentstödda verksamheter som upphandlats av kommunerna då ”egna familjehem” inte täcker 

samhällsbehovet (Konkurrensverket, 2015; Korpskog, 2015). Konsekvenserna av detta och de privata 

utförarnas roll i offentligt planerad och finansierad välfärd är inget som kommer att fördjupas i under 

denna uppsats, men heller inte helt utelämnas. Det är ett perspektiv som inte bör förringas i debatten 

kring implementeringsrutiner och utveckling av evidensbaserade metoder i socialt arbete mot 

enhetlighet och likvärdighet, vilket återkommer under resultatdelens avslutande diskussion. 

 

1.1.2 Lagstiftning, riktlinjer och allmänna råd  

Socialtjänstlagen reglerar familjehemsvården (SoL 6 kap och 7 kap) som bedrivs i samråd med social-

nämnden, där ansvarsfrågan avseende tillsyn, tillgång och behov av hem och stödboenden ligger hos 

varje kommun och i vissa fall hos staten. Utredningskrav av jour- och familjehem lyder under Social-

tjänstlagen, SoL 6 kap 6§ 3 st. Familjer måste vara utredda och därefter godkända av socialnämnden 

för att få ta emot barn i hemmet för tillfälligt (jour) eller stadigvarande boende (familjehem).  
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SoL 7 kap omfattar lagstiftning och de föreskrifter som gäller kring enskilda och privata verksamheter. 

Socialtjänstlagen, som är en ramlag, innebär att det ges utrymme för varje kommun att göra egna 

metodval vid utredningar. Följden blir att ingen rikstäckande och övergripande forskning går att finna 

avseende familjehemsvårdens implementering av metoder och därmed dess metodutveckling över tid. 

Betydande och avgörande mät- och jämförbara indikatorer och faktorer vid rekrytering av familjehem 

är bland annat risk- och skyddsfaktorer vilka är något som saknas i Socialstyrelsens Öppna 

jämförelser. Dessa faktorer är samlingsbegrepp för indikatorbaserade jämförelser av socialtjänst, 

(Socialstyrelsen, u.å., Öppna jämförelser). Där saknas dessutom alla de privata aktörerna som inte 

fångas in i jämförelserna och lyder under begreppet ”konsulentstödda verksamheter”.   

 

1.1.3 Bedömningsinstrument och metoder i familjehemsvården  

Olika bedömningsmetoder och rutiner används idag vid rekrytering av presumtiva jour- och familje-

hem i landet, till exempel Kälvestensmetoden (sedan 1950-talet) som är en manualstyrd intervjumetod 

(Rasmusson & Regnér, 2013). Parent Resources for Information, Development and Education 

(PRIDE, sedan 1994) som är en intervjumodell med kompetensbaserad läroplan avsedd för att stödja 

familjehem (Donna, u.å.). På senare tid även Nya Kälvestensmetoden (2011) som utvecklades av Ilona 

Déry-Tegnér, Ulla Fridsjö och Pirko Nilsson (Socionomen 6, 2015), vilket är en omarbetning av den 

ursprungliga Kälvestensmetoden (Sallnäs & Wiklund, 2015), och slutligen Bedömning vid rekrytering 

av familjehem (BRA-fam, sedan 2014), som är Socialstyrelsens framtagna metod och instrument 

(Socialstyrelsen, 2014, Art.nr 2014-6-5). Kälvestensmetoden är ursprungligen en omfattande 

utredningsmetod, involverar flera personer och är ett gediget intervjuformulär som bedöms av extern 

bedömare och psykolog. Detta har delvis omarbetats för att göra bedömning vid rekrytering något 

enklare och kallas för Nya Kälvesten. PRIDE omfattas av både bedömning och en framtagen 

utbildningsdel för familjehem i rekryteringsprocessen. BRA-fam omfattas av tre delar, frågeformulär, 

manual och bedömningsinstrument för att effektivisera och om möjligt förenkla rekryteringen. 

Metoder utifrån rekrytering sker efter varje kommuns eget urval. Varken Kälvestensmetoderna eller 

PRIDE är evidensbaserade varför Socialstyrelsen i ett steg till att evidensbasera en metod tagit fram 

det standardiserade instrumentet och metoden BRA-fam. Detta för att närma sig och om möjligt kunna 

jämföra och utforma ett enhetligt och likvärdigt instrument vid rekrytering av jour- och familjehem.  

 

1.1.4 Mer om fallexemplet BRA-fam  

Efter att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny bedömningsmetod med syfte att 

effektivisera rekryteringsprocessen (Regeringen, Dnr: S2011/1809/FST) framarbetades bedömnings-

metoden BRA-fam av Socialstyrelsen. Genom att i ett tidigare skede kunna urskilja olämpliga 

familjehem kortas handläggningstiden ner vid rekryteringen som förbättrar och underlättar 

rekryteringsprocessen av presumtiva jour- och familjehem. Detta är ett nytt inslag mot tidigare 

rekryteringsmetoder då dessa har varit tidskrävande och omfattande. En pilotstudie genomfördes och 
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metoden implementerades och började användas år 2014 (Socialstyrelsen, 2014, art.nr: 2014-2-5). 

Någon mer kvalitetssäkrad utvärdering eller uppföljning av BRA-fam har inte gjorts sedan start.  

 BRA-fam är avsedd att användas i ett initialt skede i utredningen och består av en manual med 

instruktioner om hur metoden ska användas för att säkerställa att den används som det är tänkt. Ett 

frågebatteri med 59 frågor finns som familjehemsutredare ska ställa till presumtiva familjehem och en 

bedömningsmall för att kunna tolka och bedöma det inhämtade och sammanfattade resultatet. BRA-

fams frågor besvaras individuellt och är uppdelade i nio delar. Första delen omfattar personens 

familjesammansättning och boendesituation, andra delen om personens psykiska och fysiska hälsa, 

vilket även innefattar kriminalitet och missbruk samt om det förekommit våld inom familjen. Tredje 

delen är personens skäl till att vilja bli familjehem, hur vardagen hanteras inom familjen och synen på 

uppfostran. Fjärde till nionde delen fokuserar på den presumtiva familjens ansvar avseende kontakten 

med socialtjänsten, det placerade barnets utbildning och relation med barnets ursprungsfamilj.  

  Det ges möjlighet för familjehemmen att avbryta utredningsprocessen om de så vill och familje-

hemsutredare kan i ett tidigt skede, med stöd av instrumentet, redogöra för orsaker till att ett 

presumtivt familjehem bedöms som olämpligt (Socialstyrelsen, 2014, art.nr: 2014-2-5). Med BRA-

fams hjälp kan således en första gallring av olämpliga familjehem ske i ett tidigt skede och familjen 

kan få ökad förståelse för vad som förväntas av ett familjehem inom såväl ansvarsområden som inom 

uppdragets skyldigheter. BRA-fam har genomgående som mål att kartlägga risk- och skyddsfaktorer 

hos familjehemmet vilket är utifrån Bronfenbrenners teori (Bronfenbrenner, 1994) några av de mest 

betydelsefulla och viktiga grundläggande förutsättningar som avgör lämplighet och omsorgsförmåga 

för presumtiva familjehem. Det är en teori som även det numera vanligt förekommande utrednings-

instrumentet Barns behov i centrum (BBIC) grundas på, och som de flesta kommuner i Sverige 

använder sig utav vid utredningar kring barn och deras behov. Skälet för placering av barn och unga 

kan vara att föräldrarna brister i omsorgsförmåga eller att barnets eget beteende är av betydelse. 

Utgångspunkten vid placering är att barn och unga ska kunna skapa stabila och trygga relationer till 

vuxna (Socialstyrelsen, 2012, art.nr: 2012-8-1).  

 De tidigare utredningsmetoder som används vid rekrytering av familjehem och fortfarande används 

har en mer omfattande och utdragen utrednings- och intervjuprocess där lämplighetsbedömningen inte 

sker förrän i slutskedet, vilket innebär att ett omfattande utredningsarbete redan genomförts.  

1.2 Problemformulering 

Situationen i Sverige avseende familjehem styrs och regleras politiskt (Morén, Perlinski & Blom, 

2015) och det ökade behovet av lämpliga placeringsformer har förändrats under senare tid och 

kommunerna klarar inte av att rekrytera familjehem för att täcka det uppkomna behovet 

(Socialstyrelsen, 2016, Socialstyrelsen, u.å., Mer flexibla regler för HVB; HSLF-FS 2015:34, 

Konkurrensverket, 2015; Korpskog, 2015). Olika typer av utredningar, bedömningar av både 

behovssökande och presumtiva familjehem samt andra alternativa boenden resulterar i att 
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Socialtjänsten är hårt belastad. Det är av vikt att ha en enhetlig och likvärdig bedömningsmetod för att 

underlätta arbetet (Bolman & Deal, 2015) och öka möjligheterna till jämförelse. Socialstyrelsen 

rekommenderar därför den framtagna standardiserade bedömningsmetoden BRA-fam för rekrytering 

av presumtiva familjehem (Socialstyrelsen, 2014, art.nr: 2014-2-5) med syfte att effektivisera 

rekryteringen. Någon utvärdering av BRA-fam har dock inte skett. Enligt Socialstyrelsen tar det upp 

till fyra år innan en ny metod har integrerats (Socialstyrelsen, 2012, art.nr: 2012-6-12) och däremellan 

bör således en utvärdering ha genomförts. Om en metod inte implementeras fullt ut riskerar den att 

försvagas utifrån sitt ursprungliga syfte. Att inhämta metodanvändares upplevelse av det som 

implementeringsteorin betonar, såsom delaktighet och tillfredsställelse, kan öka kunskap kring var i 

implementeringsprocessens kedja eventuella svagheter kan förekomma. Då delaktighet och 

tillfredsställelse är viktiga faktorer utifrån ett teoretiskt perspektiv (Bengtsson, 2012, Guldbrandsson, 

2007) undersöks därför hur familjehemsutredare upplevt implementeringsprocessen av metoden BRA-

fam i arbetet att rekrytera fler jour- och familjehem.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka implementeringsprocessen av en bedömningsmetod inom 

socialtjänstens familjehemsvård, som bidrag till ökad kunskap, likvärdighet och enhetlighet vid 

implementering av metoder i socialt arbete.  

1.4 Frågeställningar  

 Hur uppfattar familjehemsutredare delaktigheten vid val av bedömningsmetod och vid 

implementeringen av BRA-fam? 

 Hur ser tillfredsställelsen ut avseende implementeringen av BRA-fam?  

 Finns det något samband mellan delaktighet och tillfredsställelse? 

 

1.5 Centrala begrepp  

BRA-fam: Standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av presumtiva familjehem beståendes av 

frågeformulär/instrument, bedömningsmall och manual (Socialstyrelsen, 2014, art.nr: 2014-2-5). 

Genomgående benämns detta som en metod. 

Delaktighet: Definition i studien avser respondentens uppfattning om medverkan, medansvar, utan 

gradering efter specifik ordinalskala, exempelvis VAS-skala. 

Familjehemsutredare: Definitionen av familjehemsutredare är personer anställda inom socialtjänsten 

som rekryterar presumtiva jour- och familjehem.  

Familjehemsutredning: Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11) ska 

utredning av tilltänkt familjehem omfatta utdrag ur socialnämndens register, hembesök, referens-

tagning och intervjuer samt utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister. 

Forskning-profession-brukare: Enligt Lars Oscarsson (2009) är förhållandet mellan evidensbaserade 
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metoder i socialt arbete och praktik av vikt för såväl forskning, profession som brukare. Definitionen 

av de olika aktörer och intressenter i denna uppsats är forskning som representeras av Social-

styrelsen/vetenskap, profession avser socialtjänstens roll som praktiker, och brukare avser familjehem 

och de placerade barnen. 

Implementering: Nationalencyklopedins (NE Nationalencyklopedin AB 2016) benämning är 

’förverkliga’, ’fullborda’, ’genomföra’, ’förse med’. I studien avses processen att från “ax till limpa” 

introducera och arbeta med en metod i en organisation, utifrån implementeringsteorin.  

 

1.6 Förförståelse 

Under socionomprogrammets termin tre ingick utbildning om Barns behov i centrum (BBIC) och när 

det under termin fyra söktes efter intressanta B-uppsatsämnen kom författarna till denna uppsats i 

kontakt med BRA-fam som standardiserad bedömningsmetod inom socialt arbete. B-uppsatsen kom 

att handla om BRA-fams definition av god omsorgsförmåga utifrån risk- och skyddsfaktorer i 

förhållande till svensk lagstiftning. 

  Ett engagemang för socialt arbete både på praktisk och på organisationsnivån har för uppsats-

författarna varit av betydande intresse. Kunskap och kompetens kring olika intressenters och aktörer 

ansvarsområden samt hur det praktiska arbetet kommer att påverkas av förändringar finns det mycket 

kunskap om, men hur kunskapen omvandlas i praktiken varierar. Detta har författarna utifrån tidigare 

yrkeserfarenhet kommit i kontakt med inom såväl privat näringsliv, kommunal och statlig tjänst.  
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Del II 

2. Metod 

2.1. Design 

Som utgångspunkten för denna undersökning kommer tolkningsramen baseras på en positivistisk 

grund med en deduktiv ansats. Detta innebär att de företeelser och fenomen som undersöks är 

bekräftade via våra sinnen som kunskap (Bryman, 2011). Det teoretiska perspektivet bygger i 

huvudsak på och utgår ifrån implementeringsteorin och där inslag från organisations- och domänteori 

förekommer. Studien ville fånga in familjehemsutredarnas uppfattning om beslut avseende metodval 

och implementering av en metod, via genomförd telefonintervju baserad på strukturerad enkät med 

möjlighet till flersvarsalternativ med utrymme för egna synpunkter. Vetenskaplig utgångspunkt sker 

ofta med kvalitativ eller kvantitativ metod, men som med fördel kan kombineras (s. 578, a.a.). Med 

viss försiktighet har det genom de öppna frågornas (fråga 11b och 14, bilaga 2) som kompletterande, 

utan att därmed betona att en kvalitativ metod använts. En medvetenhet finns även kring det 

objektivistiska perspektivets betydelse, vilket innebär att organisationer har sina egna regler och 

riktlinjer (Bryman, 2011). Även betydelsen av det socialkonstruktivistiska perspektivet finns, där 

ståndpunkten utgår ifrån hur människor i interaktion konstruerar meningar, positioner och regler 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Den metoddesign som använts i undersökningen är i huvudsak utifrån 

en kvantitativ metod som omfattas av 30 familjehemsutredares genomförda telefonintervjuer baserade 

på strukturerad enkät med 14 frågor, några med möjlighet för respondenterna att välja flera alternativ 

och andra med ja- och nej-svar. 

 Med en deduktiv ansats och kvantitativ metod med telefonintervjuer är den design som torde vara 

lämplig för att samla in önskvärd empiri och utifrån undersökningens förutsättningar som C-uppsats. 

Definitionen av delaktighet i studien avsåg respondentens uppfattning, således utan gradering efter 

specifik mätningsmetod eller enligt ordinalskala, exempelvis VAS-skala. Uppsatsen skulle omfattas av 

två delar, en metodteoretisk och en mer metodpraktisk del varför fallexempel BRA-fam valdes som 

implementerad rekryteringsmetod. 

  Enligt Bryman (2011) finns det för- och nackdelar med enkäter och strukturerade intervjuer, vilket 

delvis är faktorer som påverkade valet av metod och forskningsinstrument. Författaren menar att 

enkäter är en billigare och snabbare metod att administrera och som inte medför någon intervjueffekt. 

Detta innebär ett undvikande av påverkansfaktorer såsom intervjuarnas kön, etnicitet och sociala 

bakgrund, och vad dessa kan få för effekt. Med strukturerade enkäter kan däremot intervjuaren hjälpa 

respondenten att förtydliga frågorna om det skulle behövas, ge stöd vid eventuella följdfrågor och 

besvärar inte respondenterna på samma sätt som utskickade enkäter kan göra. Dessutom är det oklart 

vem som faktiskt svarar på enkätfrågorna (a.a.). Alla frågor kanske inte blir besvarade och viss 

begränsning kan förekomma avseende frågornas omfattning och innehåll, vilket även påverkar 
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frågeformulärets utformning (Bryman, 2011). Strukturerade intervjuer har dock sina nackdelar. 

Bryman (2011) beskriver även problem såsom samspelet mellan respondent och intervjuare, vilket är 

en faktor som kan påverka både tilliten och relationen mellan parterna. Skevhet i svaren eller viss 

inverkan på svarstendensen kan förekomma vilket innebär respondenter som är samtyckande, eller ja- 

och nej-sägare och/eller respondenter som försöker uppnå social önskvärdhet, att svara utifrån en 

önskad effekt av att ge en positiv bild av sig själv.  

2.2 Urval 

Undersökningens urval av respondenter omfattas av de familjehemsutredare som arbetar inom 

kommuner som deltagit i Socialstyrelsens pilotstudie av BRA-fam , således de 46 kommuner som 

varit med i utformning av rekryteringsmetoden och som använt eller använder sig av metoden. 

Pilotstudiedeltagare som urvalsgrupp valdes eftersom det inte fanns något enhetligt register att tillgå 

för vilka kommuner som använder sig av BRA-fam. Det därefter slumpmässiga urvalet av 

respondenter skedde utifrån de kommuners familjehemsutredare som arbetade och var tillgängliga 

under de två veckor som undersökningen genomfördes. Att respondenterna skulle omfatta familje-

hemsutredare och inte brukare eller enhetschefer alternativt myndighetspersoner motiveras utifrån att 

den intressentgruppen och professionen är den huvudsakliga metodanvändaren. Dessutom har urvalet 

av familjehemsutredare en betydande position mellan de två övriga intressenterna, således en kontakt 

och relation till båda. För att öka möjligheten att generalisera resultatet enades det om att urvalet 

endast skulle beröra de kommunala familjehemsutredare och inte de rekryterare som arbetade inom 

den privata sektorn. Motiveringen är att över tid torde den kommunala verksamheten avseende 

familjehemsvård vara mer stabil än de privata aktörer som upphandlats och således kan variera utifrån 

kommunernas olika upphandlingsperioder.   

  För att belysa förhållandet mellan forskning, profession och brukare med syfte att närma sig en 

evidensbaserad metod undersöktes frågan kring just dessa utvalda familjehemsutredares delaktighet, 

vilket redovisas under resultatkapitlet. Målet var att se om det fanns något signifikant i resultatet som 

kunde påvisa ett samband alternativt en samvariation mellan tillfredsställelse och relationen 

delaktighet av metodval och implementering. Detta perspektiv är av ökat intresse då det utifrån 

implementeringsteoretisk utgångspunkt betonas att involverade aktörers delaktighet är av betydelse för 

metodens kommande resultat (Bengtsson, 2012). 

2.3 Datainsamling  

Ett informationsbrev till aktuella kommuners familjehemsutredare sammanställdes och mailades ut ett 

par dagar före telefonsökningarna påbörjades med en studentmail som avsändaradress (bilaga 1). Om 

ingen svarade trots uppringning under två veckor räknades detta som bortfall. Inga meddelanden 

lämnades på telefonsvararen. Totalt skickade informationsbrev ut till 61 personer då det inom vissa 

kommuner fanns flera familjehemsutredare. Endast en familjehemsutredare per kommun intervjuades 
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och fick representera sin kommuns implementering av metoden BRA-fam. Telefonenkäten var 

utskriven i pappersform och skulle fyllas i under intervjusamtalets gång. Svarsalternativen skulle 

markeras, kommentarer och synpunkter noteras och sammanställas i ett dataprogram för statistik. 

Empiriinsamlingen påbörjades efter att riktlinjer avseende insamlingen utformats såsom dokument-

ering av person- och kontaktuppgifter och antal gjorda telefonsökningar klargjorts. All kontakt-

information registrerades, såsom namn på handläggare, telefontider och antal uppringningsförsök. 

Vissa familjehemsutredare ringdes till mellan 8-10 gånger och samtalen genomfördes under ungefär 

två veckors tid för att försöka få kontakt med hela urvalsgruppen, ibland utan resultat. Begränsning av 

perioden för empiriinsamling gjordes för att följa tidsschemat. Målet var att utifrån de 46 kommuner 

som kontaktades få ett deltagarantal som innebar att undersökningen kunde uppnå någon form av 

generaliserbarhet utifrån resultatet. Av de 46 kommuner som tillfrågades framkom ett bortfall på 16 

familjehemsutredare, där 5 avböjde att svara på frågorna och 11 som ej gick att nå. Respondenterna i 

denna undersökning blev ett resultat på totalt 30 familjehemsutredare som intervjuades. 

 

2.4 Databearbetning 

All insamlad empiri utifrån telefonintervjuernas enkäter dataregistrerades utifrån en kodningsmall i ett 

statistikprogram, sammanställdes i tabeller för en deskriptiv redovisning och efterföljande analys. 

Information från respondent kodades vid ja- och nej-alternativ och sorterades utifrån brukar- eller 

myndighetsperspektiv vid de öppna frågorna och med fullständig transparens, således alla 

kommentarer dokumenterades. Analyser och förklaringsmodeller skulle ske med perspektiv utifrån 

den cirkulära processen som omfattar organisations- och implementeringsteorin inom domänen socialt 

arbete och utifrån modellen The Public Policy Process. 

 

2.5 Reliabilitet, validitet, replikerbarhet och generaliserbarhet 

Reliabilitet avser undersökningens pålitlighet och möjlighet att kunna upprepas samt att respondent-

ernas svar inte i större utsträckning skiljer sig mellan två mättillfällen (Bryman, 2011). Detta har inte 

prövats under denna studie som endast utfördes under en begränsad tidsperiod men har beaktats i 

utformandet av frågor och svarsalternativ samt under analyserandet. Även att frågorna var valida, 

således relevanta och gav svar på det som önskades, har beaktats vid formuleringen av frågorna. 

Genom att utforma en strukturerad enkät ansågs det bidra till minskad risk för subjektiva bedöm-

ningar, det vill säga att intervjuarens personliga uppfattningar präglade bedömningen av respond-

enternas svar. Trots det kan tolkningar undermedvetet ha förekommit vid svar på öppna frågor och 

även där respondenterna kunde välja mellan fler alternativ. Efter att enkäten sammanställdes fick två 

personer anställda inom socialtjänsten läsa igenom enkätfrågorna och lämna kommentarer så att 

innehållet svarade upp på det som söktes. Detta för att stärka såväl reliabilitet som validitet. 

    Vid telefonintervjuns inledning beskrevs samtalets tillvägagångssätt och syfte noggrant genom att 

en färdigformulerad text lästes upp för att förtydliga och undvika missförstånd under intervjun och 
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därmed öka möjligheten för replikering. Detta är dock något som är sällan förekommande och som 

Bryman (2011) beskriver det, ”att replikera eller reproducera undersökning ger inte särskilt hög status 

inom vare sig naturvetenskaperna eller samhällsvetenskaperna, eftersom detta uppfattas som en 

oinspirerande och trivial uppgift” (s. 171). Generaliserbarhet innebär att resultatet av en studie kan 

säga något om andra grupper och situationer än det som har undersökts (a.a.). För att generalisera 

resultat är det av vikt att urvalet är så representativt som möjligt. Då urvalet skedde i två processer, 

dels genom avgränsning baserat på kommuner som hade eller inte hade deltagit i pilotstudien, och 

därefter slumpmässigt utifrån de familjehemsutredare som kunde nås över telefon under ett par veckor 

när enkätstudien genomfördes. Resultat kan således inte generaliseras för kommuner som inte deltog i 

pilotstudien då dessa kommuner inte undersöktes eller de som inte gick att nå under insamlings-

perioden. En noggrann dokumentering av tillvägagångssättet har fortlöpt genomgående under hela 

uppsatsen för att kunna underlätta eventuell replikering av undersökningen och allt med fullständig 

transparens.  

2.6 Avgränsningar 

Telefonintervjuer baserade på strukturerade enkäter valdes för att nå ut till respondenter som arbetar 

inom socialtjänsten och som i sitt yrkesutövande har använt sig av BRA-fam. Utifrån förutsättningarna 

vid en C-uppsats sågs kvalitativ metod mer begränsad avseende den geografiska spridningen av BRA-

fam och familjehemsutredares arbetsförhållanden, då de arbetar ute på fältet i stor utsträckning. Även 

de privata aktörerna valdes bort då de inte var aktuella i Socialstyrelsens pilotstudie och förutsättning-

arna kring dessa verksamheter kan skilja sig betydligt som organisation.  

 Kälvestensmetoden från 1950-talet (Rasmusson & Regnér, 2013) och Parent Resources for 

Information, Development and Education (PRIDE) är från 1990-talet (Donna, u.å.). Det innebär 

metoder som implementerats i organisationer för längre tid sedan. Nya Kälvestensmetoden 

utvecklades under 2011. (Socionomen 6, 2015). Socialstyrelsens framtagna metod, BRA-fam från år 

2014 (Socialstyrelsen, 2014, art.nr: 2014-2-5) valdes därför som konkret fallexempel för implement-

erad metod i familjehemsvård. Detta med motiveringen att de intervjuade familjehemsutredare skulle 

ha en mer närliggande erfarenhet och således ett närmare förhållande till hur själva metodvalet och 

implementeringen genomförts och hur den uppfattats. Inga frågor i enkäten har avsett implementering 

av tidigare metoder såsom Kälvesten och PRIDE, utan berör endast BRA-fam. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

De etiska riktlinjer och principer som finns i Lag 2003:460 har beaktats i studien och respondenterna 

som medverkade i studien informerades om dess övergripande syfte som empiri i en C-uppsats. 

Respondenterna informerades även om att de med omedelbar verkan kunde återkalla sitt samtycke till 

att delta och att uppgifterna behandlas konfidentiellt (bilaga 2). Om det visat sig att intervjuare och 

respondent hade kännedom om varandra sedan tidigare skulle intervjun överlåtas till annan intervjuare. 
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Detta för att tidigare kännedom inte skulle påverka respondentens svar. Handledaren granskade 

frågorna i enkäten samt informationsmailet före utskick och lämnade sitt godkännande. En 

medvetenhet fanns kring de konsekvenser som respondenterna utsattes för genom att svara på intervju-

frågorna och att de tillhörde urvalet som arbetar med BRA-fam. Uppgifterna och det empiriska 

materialet har hanterats efter bästa förmåga utifrån såväl inom- som utomvetenskapligt etiska principer 

och kodex (Forsman, 1997). De fyra etiska principerna omfattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet benämns som kodex (Vetenskapsrådet, 2002). Information 

om att studiens resultat förhoppningsvis kommer att finnas tillgängligt under www.diva-portal.org 

lämnades. 

  

2.8 Tillvägagångssätt 

Bakgrund till uppsatsens innehåll var initialt att följa utvärderingen av BRA-fam under vårterminen 

2016, således en C-uppsats om utvärdering av metoden. Då det senare framkom att någon utvärdering 

inte skulle ske övervägdes att skriva om hur BRA-fam har uppnått sitt mål och syfte utifrån 

regeringens uppdrag till Socialstyrelsen, att vid rekrytering av familjehem kunna effektivisera arbetet 

med hjälp av en evidensbaserad metod. Ett resonemang fördes kring BRA-fam som ett instrument och 

komplement till den rekryteringsmetod familjehemshandläggare använder och som Socialstyrelsen 

rekommenderar. Även spridningen och användandet av metoden i landet diskuterades. Detta 

resulterade i ett fördjupat intresse för metoders implementeringsprocess inom familjehemsvården och 

inom socialt arbete. BRA-fam fick därmed fungera som fallexempel genom uppsatsen.  

 För att avgränsa och ringa in den aktuella forskningsfrågan, avseende beslut om och delaktighet i 

implementering av metoder i socialt arbete, valdes därför att dessutom belysa relationen mellan 

forskning, profession och brukare. Även andra frågeställningar väckte ett intresse efter närmare 

granskning av familjehemsvården som fält inom socialt arbete. Det resulterade i att uppsatsen även 

fick genomföras utifrån en explorativ ansats, att ett utforskande perspektiv antogs, för att få en vidare 

uppfattning om hur familjehemsutredare inom socialtjänsten faktiskt använder sig av Socialstyrelsens 

rekommenderade bedömningsmetod.   

  Om socialt arbete i praktiken ska sträva efter att arbeta med evidensbaserade metoder krävs en 

inställning till implementering av dessa varför ett val att följa en implementeringsprocess av en 

standardiserad bedömningsmetod i socialt arbete med just ett fallexempel såsom BRA-fam gjordes. 

Detta för att ge ett konkret implementeringsexempel som ligger nära i tiden och som rekommenderats 

av Socialstyrelsen.    

  Ett resonemang ledde således fram till att uppsatsen skulle omfattas av två delar, en metodteoretisk 

och en mer metodpraktisk del, där båda är av betydelse för såväl forskare, profession och brukare. Om 

en mer abstrakt formulering gjorts utifrån en ospecifik metod, fanns risken för att det varit svårare för 

respondenterna att lämna information kring implementering i allmänhet på sin förvaltning. De huvud-

sakliga och övergripande steg som fört arbetet framåt under uppsatsens genomförande är planering, 
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litteratursökningar om kunskapsläget, administrering av material och dokumentation, empiriinsamling 

och sammanställning av information, dels insamlad empiri i resultatredovisningen och övrig litteratur 

och inläsningsmaterial som ligger till grund för uppsatsen. Fortlöpande och regelbunden planering 

med uppföljning och dokumentation blev centrala moment som påbörjades tidigt och har därefter 

pågått genom hela arbetets gång.  

  Det utformades frågor för telefonintervjuer baserade på en strukturerad enkät avsedd för familje-

hemsutredare inom socialtjänsten. Frågorna relaterades till BRA-fam som standardiserad bedömnings-

metod och vid implementeringen av metoden i respondentens organisation. Betoning på relationen 

forskning, profession och brukare är en av fler kärnkomponenter enligt implementeringsteorin 

(Bengtsson, 2012), varför frågorna i enkäten relateras dels till frågeställning om delaktighet men även 

för att ge ett ökat stöd till svaren i några av frågorna. Syftet med att enkäten utformades med några 

öppna frågor baserades på att ge respondenterna möjligheten och utrymme för egna synpunkter och 

kommentarer, alternativt om enkäten skulle uppfattats som eller varit bristfällig i någon fråga.  

  Med stöd från sakkunnig på Socialstyrelsen, Pia Kyhle Westermark, gavs tillgång till information 

om vilka kommuner som hade varit delaktiga i utvecklingsprocessen och pilotstudien av BRA-fam. En 

önskan fanns dock att inte belasta dessa kommuner för hårt då relationen och samarbetet mellan dessa 

utvalda kommuner och Socialstyrelsens metodutvecklingsgrupp var värdefull. De hade arbetat med 

BRA-fam och var av stor vikt vid framtagandet av metoden. En sammanställning av kontaktuppgifter 

mottogs samtidigt som en lista med kontaktuppgifter från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) 

beställdes. Intervjuer genomfördes under en planerad tidsperiod, följt av dataregistrering och data-

bearbetning. Resultatet tolkades, analyserades och det insamlade empiriska materialet sammanställdes 

därefter skriftligt. Ett ramverk för uppsatsen utformades som stöd för skrivandet och inför kommande 

presentation av uppsatsen. I slutdiskussionen av sammanställningen aktualiserades tillvägagångssätt, 

om syfte, frågeställning, metod- och teorival kunde möta problemformuleringen, vilket även kritiskt 

granskades och omformulerades vid ett flertal tillfällen. Stöd från omgivningen avseende förbättrings-

punkter inhämtades löpande.  
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3. Teori 

 

Figur 3.1 The Public Policy Process och den cirkulära processen genom domän-, organisations- och 

implementeringsteorierna. Figur upprättad av uppsatsförfattarna. 

Förtydligande kring hur teorier ligger till grund för uppsatsen beskrivs enligt figur 3.1. Det sociala 

arbetets domän omfattar ett arbetsfält integrerat i såväl den offentliga sektorn, det privata näringslivet 

och inom civilsamhället. I denna beskrivning och undersökning avses socialförvaltningen som org-

anisation och där familjehemsvården som enhet avser utförare av implementeringsprocessen. Alla 

aktörer och fält samverkar som intressenter och faktorer i en cirkulär process från beslut till imple-

mentering av metod. 

3.1 Domänteori 

Kommunerna styrs utifrån den politiska beslutsprocessen och utav invånarnas valda politiker. Det 

innebär att riktlinjer och lagstiftning inom den sociala servicens domän inte bara tolkas och hanteras 

olika utan kan dessutom förändras vid varje mandatperiod. Enligt Stefan Morén, Marek Perlinski och 

Björn Blom (2015) beskrivs domänteori som organisationers inre förhållande och yttre villkor. Inom 

offentliga organisationer för socialt arbete finns tre domäner med olika uppgifter som är beroende av 

varandra; politiska-, förvaltningens- och professionens domäner. Politiken bygger på folklig represent-

ation, förvaltning på principen om saklighet och byråkrati samt professionsutövning som bygger på 

expertis och kollegialitet. 

  På olika sätt styrs socialarbetaren i sitt klientarbete av politik- och förvaltningsdomänen och kan 

antingen accepteras eller försöka förändras (Morén, Perlinski & Blom, 2015). På lokal nivå sker en 
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ständig inverkan från omvärlden och därför är även en fjärde domän av vikt, de institutionella 

villkorens domän. Den innebär att det i samhället finns formella strukturer men även immateriella 

strukturer med ett pågående flöde om hur välfärden ska organiseras och som sedan kanaliseras till en 

mer lokal nivå. Professionsutövarna förutsätts arbeta standardiserat och enhetligt för att kunna mäta 

och jämföra insatser och resultat. När det legitimeras av centrala institutioner får det stort genomslag 

på lokal nivå och leder till förväntningar om hur arbetet ska bedrivas och dokumenteras. Detta leder i 

sin tur till att professionsutövare görs styrbara. Det kan ske i form av lagar och formella direktiv men 

även subtila styrningar och institutionaliserade förväntningar (Morén, Perlinski & Blom, 2015). Med 

andra ord kommer den politiska viljan och ideologin att avspegla sig i prioriteringar som en kommun 

väljer att satsa på och hur satsningarna ska drivas, i kommunal eller privat regi. 

  Denna teori är således av intresse för studien då kunskapen kan ge stöd och förståelse för faktorer 

kring hur kommuner följer Socialstyrelsens rekommendationer och implementerar en metoden och 

därmed får en enhetlig och likvärdig metod i landet. Likaså insikt kring förväntningar och om hur 

forskning, profession och brukare kan styras och påverkas utifrån ett mer strukturellt perspektiv. 

3.2 Organisationsteori 

Det sociala arbetet kan ske inom olika organisationer, inom kommuner och landsting, inom privata 

näringslivet och statliga myndigheter samt inom civilsamhällets ideella organisationer och förenings-

liv. Organisationsteori är en basdisciplin som omfattas och länkas till andra basdiscipliner såsom 

psykologi, sociologi, och antropologi (Eriksson & Wåhlin, 1998). Historiskt har teorin kategoriserats 

efter dominerande teoretiska modeller, inledningsvis slutna och på senare tid, efter viss kritik har mer 

öppna systemmodeller utvecklats. Skillnaden mellan de slutna och de öppna systemmodellerna avser 

synen på organisationer som formaliserade sociala strukturer med inriktning att uppnå organisationens 

specifika mål. Förr var systemmodellerna slutna och tog inte hänsyn till yttre omgivning, men från 

1970-talet och framåt har dessa modeller öppnats upp mer. Organisationer ses numera som inbäddade 

och beroende av sin omgivning med utbyte av dess nyinstitutionella element och komponenter (Grape, 

Blom & Johansson, 2006). Av den anledningen är organisationsteori av intresse ur ett mer omfattande 

perspektiv. Det är såväl identitet som kultur och hur ledarskap formellt och informellt kan reflekteras i 

organisationen som är av betydelse, även om stora delar av teorins beslutsordning kan inkluderas 

under domänteori. Någon fördjupning i organisationsteorin görs inte men bedöms ge stöd utifrån en 

teoretisk vetenskaplig utgångspunkt. Med förtydligandet av komplexiteten kring organisationer ges 

även ökad förståelse vid delar av förklaringsmodellen under uppsatsens slutsats och analys.  

 Arbetsuppgifter inom organisationer delas upp utifrån specialiserade arbetsroller utifrån funktioner 

och olika enheter och som kan kopplas samman vertikalt och horisontellt (Bolman & Deal, 2015). Det 

finns inget givet svar vad som är den “rätta” strukturen då det beror på organisationens mål och om-

ständigheter men strukturen kan bidra till eller försämra effektiviteten. Inom socialtjänstens 

organisation förekommer olika enheter och verksamheter med olika typer av ansvarsområden och 
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interventioner såsom behandling, rådgivning, försörjningsstöd, kontaktmannaskap, utredning och så 

vidare.   

  Familjehemsvården som är en enhet inom socialtjänsten ansvarar exempelvis inte för behandlings-

vård för missbrukare men arbetar väl integrerat tillsammans med missbruksvården då insatser ibland 

berör samma person, en brukare av social service. Att ta fram metoder i socialt arbete som är an-

passade och fungerar genomgående inom alla olika verksamheter är en svårighet och utmaning där 

organisationsteoretiskt perspektiv möter komplexiteten (Eriksson & Wåhlin, 1998). 

3.3 Implementeringsteori 

Vid implementering av metoder och rutiner som innebär förändringar i arbetets domäner och organisa-

tion finns framtagna teorier kring vad som beskriver komplexiteten vid implementering varför 

processen granskas utifrån ett implementeringsteoretiskt perspektiv med deduktiv ansats. De för-

ändringar som en implementering kan innebära kan även påverka vardagligt invanda rutiner och 

professionen som arbetar inom organisationen, vilket i sin tur påverkar organisationen.  

 I genomsnitt genomförs 80 procent av planerat förändringsarbete efter fyra år om det finns kunskap 

om implementering. Utan implementeringskunskap är siffrorna 14 procent som genomförs efter i 

genomsnitt 17 år (Socialstyrelsen, 2012, art.nr: 2012-6-12). Processen vid implementering kan be-

skrivas som fyra faser; behovsinventering, införande, användning och slutligen vidmakthållande. Till 

att börja med bör organisationen se över vilka metoder som finns och om det finns behov av nya 

metoder, en behovsinventering. När beslut fattats om att det finns behov av en metod och att den bör 

införlivas måste därför nödvändiga resurser ses över såsom tid, rekrytering och utbildning av personal 

därtill även lokaler och nytt material. Utbildningen bör även innefatta övningar och fortlöpande åter-

koppling för att förändringsarbetet ska vara framgångsrikt. Kärnkomponenter är varje del som utgör en 

essens i metoden och är av betydelse för att man ska kunna hävda att implementeringen av metoden 

har skett korrekt. För att kunna säga att en metod är implementerad ska mer än hälften av de 

professionella i organisationen använda metoden och på det sätt den är avsedd för (Socialstyrelsen, 

2012, art.nr: 2012-6-12).  

  Om arbetsklimatet stödjer utveckling och förbättring tillsammans med goda ledare kan det bidra till 

vidmakthållande av metoden (Guldbrandsson, 2007). Problematik som kan uppstå vid implement-

eringen är att det kan finnas andra metoder som kräver resurser, professionens kunskaper och vilja 

men även brukarnas inställning till implementeringen är av betydelse och måste beaktas (Bengtsson, 

2012). Författaren presenterar The Public Policy Process (figur 3.2) som omfattar olika aktörers 

uppgifter och kan beskrivas och sammanfattas i olika faser. Den cirkulära processen innebär således 

att problem som har identifierats ska formuleras av beslutsfattande politiker och förankras hos 

professionen. Därefter utformas och implementeras metoden av professionen. Uppföljning och 

utvärdering återkopplar resultaten till beslutsfattarna (a.a.). Därmed sker interaktion mellan och i 
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relation till den beslutsfattande statliga nivån tillsammans med familjehemsutredare på den 

kommunala förvaltningen och utifrån behov förankrade på brukarnivå.  

 

 

Figur 3.2 Den cirkulära processen vid implementering, The Public Policy Process (figur hämtad från 

http://www.thisnation.com/textbook/processes-policyprocess.html). 

  Med en explorativ ansats berörs domänteorins och organisationsteorins grunder och förutsättningar 

i förhållande till uppsatsens insamlade empiri, vilket innebär att ett utforskande perspektiv kommer att 

presenteras. Detta då fokus på implementeringsprocessen av metoder avgränsas till att omfatta socialt 

arbete inom familjehemsvården. Ur ett implementeringsteoretiskt perspektiv följs processen av en 

blivande evidensbaserad metods väg ut i verksamheter utifrån implementeringsmetoden The Public 

Policy Process.  
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4. Tidigare vetenskap och forskning 

4.1 Implementering av metoder 

Forskning om implementering är ett ungt fenomen och syftar till att överföra vetenskaplig kunskap till 

praktisk nytta (Sundell & Soydan, 2008). Det finns dock viss problematik med att överföra metoder 

från olika kulturer och områden, vilket redovisats ovan i teorikapitlet. Implementering av metoder i 

socialt arbete förekommer inom socialtjänst, hälso- och sjukvård där marknadsföring och kunskap om 

där metodutveckling och implementering i verksamheten kan benämnas olika. I Kanada ”knowledge 

exchange” och i USA ”translational research” (a.a.). Implementeringsvetenskap syftar till att närma sig 

forskning och praktik för att påskynda utveckling av effektiva metoder och öka dess användning. I en 

undersökning gjord av Brekke, Phillips, Pancake, Anne, Lewis & Duke (2007) framkom att vid 

genomgång om implementering av evidensbaserade metoder endast i var åttonde studie fanns upp-

gifter om hur implementeringen faktiskt genomförts och gått till.  

  Inom samhällsvetenskapliga domänen socialt arbete är organisationer inom offentlig sektor, ideella 

organisationer och näringslivets privata aktörer, utövare av insatser för brukare av social service och i 

varierande omfattning. Krav på metoder inom socialt arbete ökar för att kunna utvärdera metodernas 

effektivitet och faktiska resultat inför framtida satsningar (Sundell & Soydan, 2008). Framtagna 

metoder i socialt arbete ska därefter implementeras i verksamheter där profession möter brukare. 

Socialstyrelsen rekommenderar ett enkätverktyg för att underlätta och nå framgång vid förändrings-

arbete och implementering av metoder, Beredskap för förändring (BFF) (Socialstyrelsen, 2013, art.nr: 

2013-2-8). Det är ett amerikanskt instrument som började användas i början av 2000-talet och som 

genom sin mätning ger översikt av förändringsberedskap och förutsättningar att påbörja förändrings-

arbete i en organisation. Faktorer såsom motivation och förändringsbenägenhet bland medarbetare är 

avgörande för att kunna genomföra förändringar och där 115 påståenden ringar in 20 områden som 

därefter kategoriseras efter fyra specifika faktorer, personalen, resurser, personalens egenskaper och 

förmågor samt organisationsklimatet. Detta ligger sedan till grund för hur och var det förberedande 

arbetet ska ske i verksamheten (a.a.).  

  Att det förkommer oenighet, kritik och motsättningar kring implementering och metodanvändning 

(fråga 11b) framkommer bland annat i den debatt som branschtidningen Socionomen publicerat under 

2015 och 2016 (Socionomen 6-8, 2015; 2, 2016). Artikelförfattaren och socionomen Inger Wolf 

Sandahl (2015) redogör för Nya Kälvestensmetoden och där det framkommer att ca 700 personer har 

utbildats i metodanvändningen, och där analyserna av intervjuer görs av 24 särskilt utbildade personer 

med behörighet. Skillnaden mellan gamla och Nya Kälvesten ligger förenklat uttryckt i hur intervju-

materialet granskas, den gamla utifrån tolkning av svaren och den nya utifrån analys i förhållande till 

anknytnings-, affekt- och mentaliseringsteori.  

  Bodil Rasmusson och Margareta Regnér (2015) bemöter med debattartikeln med sina synpunkter 

på de grundläggande ändringar som gjorts av Kälvesten, att ett annat namn borde tillskrivas nya 
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metoden. Författarna lyfter även universitetens ansvar för forskning och utbildning inom området 

(Rasmusson & Regnér, 2015). Meningsskiljaktigheter mellan sakkunniga och olika professioner ut-

ifrån varierande perspektiv och intressen, utifrån affärsidkare och andra berörda kommer troligen 

fortgå då intressekonflikten har olika bottnar. Det finns dock behov av en evidensbaserad metod för 

rekrytering av jour- och familjehem, därav betydelsen att metoder implementeras så som det är avsett. 

 Detta ger mer fog för betoning på förtydligande kring implementering och metodanvändning inom 

myndigheter och organisationer i allmänhet och inom domänen socialt arbete i synnerhet som i sin 

yrkesutövning utsätts för konstanta prövningar. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU) har som uppdrag att göra en kunskapsöversikt avseende sammanvägningar och utvärderingar 

av sociala insatser (Antilla & Blom, 2016) och betonar arbetet med metodutveckling, där såväl profes-

sion och externa ämnesexperter tillsammans med forskare och forskning ska producera översikter med 

relevanta och tillförlitliga resultat.  

4.2 Familjehemsvård 

Varför forskningen och utvecklingen på området familjehemsvård och med dess målgrupp varit 

bristande kan ifrågasättas då närmare 28.700 barn och unga var placerade i samhällsvård i Sverige 

2014 (Socialstyrelsen, art.nr: 2015-12-33). Således är det ett område som med hänvisning till att det 

omfattas av barn och unga och berör en omfattande andel personer och belastar såväl känslomässigt 

som ekonomiskt i samhället. Detta är statistik som presenterats redan innan den stora gruppen ensam-

kommande flyktingbarn behövde placeras i varierande boendeformer utifrån sina behov (a.a.). Det 

framkommer vissa svårigheter, som att i detta begränsade forum fånga in en generell och gemensam 

orsak till varför forskningen över tid varit bristfällig på området. Dessa problemområden kräver dock 

sina förklaringar såväl inom kultur, tradition, sedvanor, lagstiftning, etiska och moraliska perspektiv, 

strukturer inom civilsamhället och offentlig sektor. Inte minst inom välfärdens och offentliga sektorns 

domäner och olika organisationers strukturer (SKL, 2009). De lämnas dock utan fördjupning i denna 

uppsats. 

 Granskningen av familjehemsvården har sedan 2000-talet fått en större aktualitet (Sallnäs & 

Wiklund, 2015), inte minst på grund av resultaten i Vanvårdsutredning (SOU 2011:61; 2011:9) vilket 

även låg till grund för regeringsuppdraget till Socialstyrelsen om en ny rekryteringsmetod. I utred-

ningen påvisades försummelse på över 800 barn och unga som före år 1980 placerats inom samhällets 

försorg i familjehem och på barnhem i Sverige. Författarna redogör i publicerat forskningssupplement 

för utvecklingsarbetet och några av de förbättringsåtgärder som pågår. De lyfter områden som är under 

förändring tillsammans med forskningsresultat avseende familjehemsvården. Samhällssituationen och 

bristen på familjehem har således inneburit ett ökat behov av ny rekrytering av jour- och familjehem 

vilket i sin tur resulterat i att utredningsprocesser och bedömningsmetoder fått mer uppmärksamhet än 

tidigare (SKL, 2016). Rekryteringsprocessen av jour- och familjehem är en tidskrävande och lång 

process som är av stor vikt och betydelse för många. Det förekommer olikheter i landets kommuner 
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där metoderna och utredningarna varierar och därmed ökar även svårigheten att kunna göra jäm-

förelser (Socialstyrelsen, 2014, art. nr: 2014-1-5). Oro framkommer även från privata aktörers sida då 

verksamhetschefen på Attendo, Jim Sandersson, (2015) ger stöd för hur utredningar av familjehem 

kan gå till. Om detta är en konsekvens av ett lättillgängligt rekryteringsinstrument, utan krav och 

registrering på användare och med vilken behörighet eller krav på slutresultatet, således godkänt jour- 

och familjehem ökar oron avseende problemutvecklingen. 

4.3 Evidensbaserade metoder i praktiken 

Förhållandet mellan evidensbaserade metoder i socialt arbete och praktik betonas och är av vikt för 

såväl forskning, profession som brukare (Oscarsson, 2009; Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). 

Ett förtydligande visas i figur 4.1. Att arbeta utifrån evidensbaserade metoder innebär utmaningar, 

kräver sin tid och sitt arbete, vilket även framkom i teorikapitlet. En betydelsefull utveckling i för-

hållandet mellan teoretisk och praktisk yrkeskunskap pågår vilket visar det ökade kravet på evidens-

basering (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Innan metoden är evidensbaserad krävs omfattande forskning, 

vetenskapligt beprövad erfarenhet, teori och praktik i samverkan. Detta säkerställer dock inte 

metodens framtida användning trots att den har implementerats i organisationer och enligt riktlinjer 

efter eventuell manual. För att öka förståelse för processens komplexitet kan kunskap hämtas utifrån 

implementerings- och organisationsteorin. 

 

Figur 4.1 EBP-modellen (utifrån Sackett med flera 2000 i Svanevie, 2013).  

 

  Enligt Kajsa Svanevie (2013) kan kvalité på bedömningsinstrument bedömas utifrån fem olika 

kvalitetsfaktorer. Det första är att bedömningsinstrumentet ska finnas i svensk version, det andra är att 

det ska finnas en svensk manual med vägledning. Den tredje och fjärde faktorn är instrumentets 
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tillfredsställande reliabilitet och validitet, något som även kan påverkas av bedömningsinstrumentets 

användare - familjehemsutredarens utbildning, erfarenhet och regelbundna användning. Femte 

kvalitetsfaktorn är att det ska innefatta svenska normer eller referensvärden. Praktisk svårighet är 

bland annat tid, att det finns risk för en ökad tidsåtgång men samtidigt tidsvinning i förlängningen. 

Likaså att bedömningsinstrument inte kan ersätta professionellt omdöme. För att en verksamhet ska 

kunna sägas vara präglad av brukarperspektiv ska fyra kriterier vara uppfyllda. Brukarens behov och 

insatser ska stå i centrum, makt och maktrelationer ska synliggöras, brukaren ska ha möjligheter till 

inflytande och slutligen ska erfarenheten tas tillvara i verksamhetens kunskapsutveckling (Svanevie, 

2013). Bergmark et al. (2011) redogör även för evidenshierarki eller evidensgraderingar och betonar 

att utmaningen ofta handlar om att kunna väga samman komponenter i ett komplext kunskaps-

underlag. 

4.4 Forskning, profession och brukare 

Hur kunskap och förhållandet mellan forskning, profession och brukare tillvaratagits är av betydelse 

för resultatet vid förändringsarbete och implementering av metoder framkom ovan. I synnerhet då 

dessa ska evidensbaseras (Oscarsson, 2009; Bergmark, Bergmark & Lundström, 2011). Författarna 

Sohlberg och Sohlberg (2009) beskriver även i sitt resonemang kring kunskap och kunskapsbildning 

utifrån olika former av praktik i en mer konkret mening. Förhållandets betydande värde går att 

återfinna redan så långt tillbaka som under 300-talet f. Kr. Aristoteles beskrev kunskapsförmågor 

utifrån tre utgångspunkter: det teoretiska förnuftet, vilket avser forskningen som även kallas det 

prepositionella kunnande, det tekniska förnuftet eller kunnandet som betecknas av färdigheter och 

slutligen det praktiska förnuftet. De två sistnämnda benämns idag som tyst kunskap vilket är den 

kunskap som ökar och samtidigt förskjuts. Den förflyttas till prepositionell, verbaliserade kunskap som 

ett resultat av att effektivisera yrkesutövandet. Här kan således den cirkulära processen skönjas och 

The Public Policy Process började ta form redan under Aristoteles tid. Att arbeta utifrån evidens-

baserade metoder innebär att kunna mäta forskningsresultat, värdera insatser och därmed effektivisera 

arbetet. Det förutsätter och avkräver att en relation till professionen finns och dess möjlighet att delta i 

kunskapsutvecklingen ses som ett värderat kunskapsmoment (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

 Bengt Starrin (2011) beskriver den mer utvecklade formen av att involvera brukare i forskning 

genom sin redogörelse av participatory research eller participatory action research. Det innebär en 

deltagarbaserad forskning som för närvarande är vanligast förekommande vid nätbaserad forskning. 

Författaren beskriver de nyttoorienterade motiv och vinster som görs med att ha motiverade och mer 

förändringsbenägna deltagare vid undersökningar som ska resultera i förändring i samhället och 

betonar vikten av att medborgare har inflytande över kunskaps- och läroproprocessen.  

  Exploateringen av denna deltagarbaserade forskning växte fram för att minska kunskapsklyftorna 

och obalansen mellan fattiga och rika länder (Starrin, 2011). Samtidigt framkommer det att människor 

som lever under allt mer utsatta situationer blir föremål för forskning och allt mindre benägna att 



28 

 

medverka då de sällan gynnas av att ha deltagit. I förekommande fall får deltagarna inte ens ta del av 

det slutgiltiga resultatet. Starrin (2011) menar att forskarsamhället kan avkrävas att sätta förbättrade 

samarbetsformer mellan forskning och brukare på dagordningen och öka tilliten i bildandet av tre-

enighet; forskning, profession och brukare. Forskningens roll i processen kan beskrivas utifrån fyra 

uppgifter; entusiasmera, organisera, forska och som folkbildare. Praktikerns roll, som inte är att 

förringa, blir kompetens- och kunskapslänken mellan brukare och forskning som utövar och “testar”, 

systematiskt följer upp forskningsresultat och ofta omfattas av ett perspektiv på grupp- eller en 

mellannivå. Den systematiska uppföljningen presenteras av Socialstyrelsen (art.nr: 2014-6-25) hur en 

organisation kan arbeta och planera utifrån sex steg. 

 

 Planera systematisk uppföljning 

 Beskriva situationen före insats 

 Beskriva situationen under insats 

 Beskriva situationen efter insats 

 Sammanfatta uppgifterna 

 Analysera resultaten. 

Detta ger nytta ur ett vidare perspektiv då det underlättar att uppfylla förväntningar och krav som lagar 

och föreskrifter kräver. Det ger också ledning då politiker och nämnder får ett underlag vid besluts-

fattande situationer. Kunskap och beprövad erfarenhet skapas även vid värdering av metoder och 

bedömningsinstrument inom sociala arbetets domäner och organisationer men ger dock inte inform-

ation om resultat av olika insatser (Socialstyrelsen, art.nr: 2014-6-25). Det framkommer även att god 

dokumentation vid systematisk uppföljning underlättar och ökar förutsättningarna för att kunna 

enhetligt och likvärdigt utveckla såväl kvalitetsregister som indikatorer på lokal, regional och nationell 

nivå. Bergmark et al. (2011) skriver  

Vad som behövs är att socialarbetarprofession flyttar fram sin position i evidensfrågorna.  

Evidensrörelsen i Sverige har, som vi har visat, karaktäriserats av en stark uppifrånstyrning.  

Vi tror att professionen, på så väl nationell som lokal nivå, i högre grad behöver delta i utformandet av 

strategier för att förena vetenskap och praktik i socialt arbete (s.167).  

 

Bergmark et al. (2011) föreslår även att särskilda utvecklingsarbetare borde finnas på arbetsplatser för 

att driva evidensfrågor på lokalnivå. Detta för att vara uppdaterade i kunskapsläget på arbetsplatsen 

och hålla kontakt med forskare samt hjälpa till med frågor om hur generell kunskap kan förmedlas 

mellan profession och brukare. I tidningen Vetenskap & Praxis lyfter artikelförfattarna Sten Anttila 

och Björn Blom (2016) vikten av samverkan mellan olika aktörer med delvis olika perspektiv som 

användbart kunskapsunderlag men som i vissa fall behöver anpassas till forskning som är relevant för 
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socialtjänstens beslutsfattare, praktiker och brukare. De menar även att sociala problem, jämfört med 

problem inom medicin tolkas olika, kan hänga ihop och påverka på olika sätt samt är i vissa fall även 

mindre utforskat och sämre beskrivet.  
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Del III 

5. Resultat  

5.1 Resultatredovisning 

Av Sveriges 290 kommuner kontaktades utifrån urval inledningsvis 46 kommuner via informations-

mail om undersökningen, vilka är de verksamheter som följer Socialstyrelsens rekommendationer och 

använder sig av BRA-fam vid utredningar av jour- och familjehem. Av dessa 46 kommuner deltog 30 

familjehemsutredare i undersökningen, där en representant per kommun telefonintervjuades och 

representerar “sin” kommun. Av de 46 kommuner som tillfrågades framkom således ett bortfall på 16 

stycken (35 procent), av dessa 16 familjehemsutredare avböjde 5 att svara på frågorna och 11 gick ej 

att nå för telefonintervju.  

  Då det kunde finnas respondenter som påbörjat sin tjänst inom familjehemsvården efter pilot-

studien och implementeringen tillfrågades respondenterna om de deltagit i pilotstudien, vilket var 

fallet i 9 av intervjuerna. I tabell 5.1 framgår hur många av respondenterna som deltagit i pilotstudien 

och om de fått utbildning i BRA-fam. 

 

Tabell 5.1 Antal respondenter i de 30 deltagande kommuner som deltog i Socialstyrelsens pilotstudie 
och fått utbildning i BRA-fam. 

     

  FR.2 FÅTT UTBILDNING I BRA-FAM    TOTAL 

  JA NEJ  

FR.1 DELTAGIT I 

PILOTSTUDIEN 

JA 9 4 13 

 NEJ 4 13 17 

TOTAL  13 17 30 

 

Färre än hälften av respondenterna hade således deltagit i pilotstudien och endast 13 av 30 hade fått 

utbildning kring metoden som skulle implementeras. Om det förekommit någon form av utbildning i 

kommunen, men att just den intervjuade respondenten inte deltagit var något som inte tillfrågades om. 

Vid intervjun framkom dessutom på frågan om utbildning i BRA-fam att utbildningen ofta innebar 

internutbildning eller ett par introduktionsföreläsningar genom Socialstyrelsen. Detta resultat visar 

utifrån vilken erfarenhet och kunskap om den implementerade metoden som respondenterna har och 

kan ses i perspektiv till de förutsättningar som krävs för att uppnå ett framgångsrikt och tillfreds-

ställande resultat utifrån implementeringsteoretiskt perspektiv.  

  På frågan när metoden implementerades på enheten, för att få en bild av hur länge enheterna arbetat 
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med metoden, svarade respondenterna att implementeringen skedde under åren 2012 (8), 2013 (4) och 

2014 (10), och resterande (8) visste inte när. Ingen uppgav dock någon erfarenhet av implementering 

av metoden under åren 2015 eller 2016. 

  Ytterligare information som önskades för att ge stöd för erfarenheten hos respondenterna avseende 

BRA-fam tillfrågades respondenterna om antalet gjorda utredningar sedan start, där BRA-fam varit 

aktuellt. Kommunerna hade i medeltal gjort 21 utredningar med BRA-fam sedan det infördes och 

antalet varierade mellan 0-70 st. Uppskattningar gjordes och inte precist antal uppgavs då det vid för 

specifika frågor som krävde omfattande förarbete kunde inneburit en ökad risk för bortfall i under-

sökningen. Resultatet visar även den skillnad som finns mellan kommunerna och hur olika man an-

vänder sig av BRA-fam bland respondenterna. 

  Varför metoden implementerats, efter vems beslut eller förslag BRA-fam implementerats på 

enheten (fråga 5) redovisas i tabell 5.2, och där flera alternativ kunde väljas. 

Tabell 5.2 Antal svarsalternativ av respondenter från de 30 kommuner som deltog i studien avseende 

varför, efter vems beslut eller förslag BRA-fam implementerats 

 

FRÅGA 5. VARFÖR HAR NI VALT ATT 

IMPLEMENTERA BRA-FAM 

(FLER ALTERNATIV MÖJLIGT) 

MYNDIGHETSBESLUT 17 (varav 6 tillsammans med fam.hemsutr.) 

FÖRSLAG FRÅN FAMILJEHEMSUTREDARE 14 (varav 6 tillsammans med chef) 

FÖRSLAG FRÅN FAMILJEHEM 0 

VET EJ 3 

ANNAT 2 

 

17 respondenter svarade att implementering skedde efter myndighetsbeslut och 6 av dessa uppgav att 

beslutet var fattat tillsammans med familjehemsutredare. Svar där det endast var familjehems-

utredarens förslag uppgavs således av 8 respondenter, 3 visste inte och 2 uppgav annat. Fler av de som 

uppgav myndighetsbeslut uppgav att det var efter Socialstyrelsens rekommendationer och chefsbeslut.  
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Avseende fråga 6, om förväntningar på metoden, vilket även den var en fråga där respondenterna 

kunde välja flera alternativ, redovisas i tabell 5.3.  

Tabell 5.3 Antal svarsalternativ av respondenter från de 30 kommuner som deltog i studien avseende 

förväntningar på BRA-fam 

 

FRÅGA 6. VILKA FÖRVÄNTNINGAR HADE DU 

PÅ BRA-FAM? 

(FLERA ALTERNATIV MÖJLIGT) 

EFFEKTIVARE 13 

SNABBARE 2 

BÄTTRE ÄN TIDIGARE METOD 12 

ENKLARE 4 

ANNAT 17 

  

På frågan framkom att över 50 procent av respondenterna hade förväntningar av ”annat” vid fram-

tagandet av BRA-fam, än den strukturerade enkätens valbara svarsalternativ. Hämtade citat och 

kommentarer som framkom utifrån de 17 respondenter som uppgav ”annat” var exempelvis för-

väntningarna om ett bättre och mer kompletterande instrument till utredningar där screening av 

tidigare risk- och skyddsfaktorer och områden behövdes, såsom “en metod som är lika för alla”, “en 

metod som ger samma information till alla blivande familjehem” och där förväntningar om en fort-

sättning för en slutgiltigt evidensbaserad metod framkom.  
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För att ge mer stöd åt frågan avseende respondenternas förväntningar på BRA-fam blev följdfrågan 

om dessa sedan levts upp till, fråga 7. I en samlad tabell nedan, tabell 5.4, framgår svaren på de frågor 

i enkäten som kunde besvaras utifrån ja, nej, vet ej, eller annat som svarsalternativ. 

 

Tabell 5.4 Antal respondenter i de 30 deltagande kommuner som enligt samlad frekvenstabell 

besvarat frågorna 1, 2, 7, 10, 11a, 12, 13, och 14 

 

FRÅGA JA NEJ VET EJ ANNAT 

7. LEVT UPP TILL 

FÖRVÄNTNINGARNA  

15 (50 %) 12 (40 %) 3 (10%)  

10. TILLFREDSSTÄLL 

MED IMPLEM. 

23 (77 %) 5 2  

11A. BÄTTRE 

UTREDN. IDAG  

10 13 5 2 

12. GOD 

RELIABILITET 

22 5 3  

13. GOD VALIDITET 24 5  1 

14. ”HAR DU NÅGOT 

ATT TILLÄGGA?” 

23 7   

 

Av respondenterna uppgav 50 procent att de upplevde att BRA-fam levt upp till förväntningarna och 

40 procent ansåg att så inte var fallet. Tabellen ovan visar att 77 procent (23) är tillfredsställda med 

implementeringen. Respondenternas svar kan ses i relation till fråga 11a, som avser frågan om 

utredningarna är bättre idag än för två år sedan. Det framkommer att närmare 50 procent av 

respondenterna uppfattar att utredningarna inte är bättre idag än för två år sedan. Följdfrågan var “Om 

ja, på vilket sätt? “ gavs utrymme för respondenterna att utveckla sitt svar. Detta är en del av kom-

mentarerna som respondenterna gav vilka citeras enligt följande; ”Utredningarna är bättre men beror 

inte endast på BRA-fam”, ”gruppen har jobbat mycket med att skriva utredningar och gå fortbild-

ningar”, ”har börjat utreda även gamla familjehem för nya uppdrag. BRA-fam är bra som inledning 

men Kälvesten används också” och ”det är en bättre metod idag men det råder tidsbrist i arbetet”. 

Avseende flervalsfrågorna 8 och 9 om delaktighet vid val av metod och delaktighet vid implement-

ering fördelat på enhetschef, familjehemsutredare och brukare redovisas resultaten enligt tabell 5.5.  
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Tabell 5.5 Antal respondenter i de 30 deltagande kommuner som enligt samlad frekvenstabell 

besvarat frågorna 8 och 9, där respondenterna kunde välja flera alternativ. 

 

ALTERNATIVA 

INTRESSENTER 

DELAKTIG 

VID VAL 

AV 

METOD 

 DELAKTIG 

VID 

IMPLEMENT. 

 TOTALT 

DELAKTIG 

ENHETSCHEFEN  21  16  37 

FAM.UTREDAREN 24  26  50 

BRUKARE/FAM.HEM 4  7  11 (18%) 

SUMMA 49  49  98 (54%) 

 

Då frågorna 8 och 9 med möjlighet för respondenterna att välja flera alternativ avseende total del-

aktighet blir summan 54 procent (98 av 180 totalt möjliga). Det framkommer att endast 18 procent 

(11) ansåg att brukare varit delaktiga vid val av metod och implementering enligt respondenterna 

vilket kan tolkas som lågt deltagande. 

 

Nedan i tabell 5.6 redovisas resultatet av respondenternas upplevelse av eventuellt samband eller 

samvariation mellan delaktighet vid metodval (fråga 8) och implementering (fråga 9). 

 

Tabell 5.6 Antal respondenter i de 30 deltagande kommuner som besvarat frågorna 8 och 9 avseende 

delaktighet i metodval och implementering, där respondenterna kunde välja flera alternativ. 

 DELAKTIGHET VID VAL AV METOD DELAKTIGHET VID 

IMPLEMENTERINGEN 

 E.chef F.utred. F.hem E.chef F.utred. F.hem 

JA                            21 24 4 16 26 7 

NEJ                           7 3 22 10 2 19 

VET EJ                      2 3 4 4 2 4 

SUMMA                 30 30 30 30 30 30 

 

Tabellen visar att övervägande andel av respondenterna uppfattat att enhetschefer och familjehems-

utredare varit delaktiga vid val av metod och vid implementering av metod. Låg delaktighet fram-

kommer avseende familjehemmens delaktighet i både val av metod och implementering. 
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Respondenternas upplevelse av delaktighet i metodval och implementering avseende enhetschef, 

familjehemsutredare och brukare i förhållande till tillfredsställelsen av implementeringen uppnås ett 

Gammavärde på 0,595 utifrån frågorna 8, 9 och 10. Detta betyder att det finns brister i delaktighet men 

viss tillfredsställelse med implementeringen, vilket även framkommer i tabell 5.6. Resultatet talar för 

att svag samvariation framkommer avseende delaktighet och upplevd tillfredsställelse, vilket dock kan 

bero på få respondenter i undersökningen. Något stöd för att signifikant samband förekommit kan inte 

redovisas i undersökningen. Om Gammavärdet hade varit 0,05 kunde ett samband påvisats.  

Avseende respondenternas uppfattning gällande reliabilitet (fråga 12) uppgav 73 procent att samma 

resultat skulle uppnåtts om annan person genomförde bedömningen med BRA-fam. För att se om 

BRA-fams frågor är valida (fråga 13) därmed relevanta och svarar upp mot det som familjehems-

utredaren behöver veta i rekryteringsförfarandet, uppgav 80 procent att BRA-fam ställer relevanta 

frågor utifrån det som önskas svar på.  

Respondenterna fick utrymme att fritt lämna kommentarer (fråga 14) varav några listas nedan. Ett 

flertal av respondenterna lämnade synpunkter avseende metodens förutsägbarhet i frågor och önsk-

värda svar. De huvudsakliga och genomgående var synpunkter som avsåg ytligheten och bristen på 

djupgående interaktion mellan utredare och familjehem, ”Räcker inte som metod, behöver gå djupare 

och är svårt att använda vid annat språk och annan kultur”. Bristerna i metodens anpassning till andra 

kulturer och för utredning av personer med annat språk än svenska som modersmål framkom från flera 

respondenter och som även uppgav att det finns familjehemsutredare som inte följer manualen utan 

skickar frågeformuläret till presumtiva familjehem och följer på så sätt inte rekommendationerna. Oro 

framkom även avseende kvalitén på utredningar inom privata aktörer, vilka genomfördes av personer 

som aldrig tidigare arbetat inom familjehemsvården eller i vissa fall utan erfarenhet av socialt arbete. 

Ytterligare kommentarer som anses vara av betydelse är reflektioner som familjehemsutredare gjort 

avseende privata aktörers hantering och användning av metoden. Oro och risker framkommer framför 

allt avseende missbruk av metoden och bristande kompetens både av de som utreder och deras tolk-

ningar av resultatet samt bristande kompetens som kan förekomma hos rekryterade familjehem. En av 

respondenterna kommenterade;  

Metoden urholkas på grund av privata aktörers hantering. Metoden bör diplomiseras med   

regelbunden uppföljning och en gallring av brukare/familjehemmen bör ske. Det brister i kontrollen och 

tillsynen. Men ett bra komplement till Kälvesten, men bättre tillsyn. Det som implementeras i ena 

änden blir på bekostnad av något annat i andra änden, vilket innebär att vi tappar kunskap och 

kompetens.  

 

Även positiva synpunkter lämnades avseende fördelar med att kunna använda metoden som ett in-

ledande diskussionsunderlag och komplement till utredningen i övrigt. Några citat lyder enligt 

följande: ”BRA-fam används som ett tidigt förstasamtal via telefon och är ett bra diskussionsunderlag” 

eller ”Det är självklara frågor och svar, jag använder BRA-fam som utskick, läser in mig före hem-

besöket och lyfter det som sticker ut”. Exempel på något som sticker ut kunde vara familjens syn på 

egna begränsningar på grund av kronisk sjukdom och egen tidigare erfarenhet av socialtjänsten 
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och/eller egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Även kommentarer ur ett större perspektiv 

inom domänen socialt arbete i sitt praktiska utövande framkom, såsom vikten av likvärdighet, att 

kunna jämföra mellan familjehemsutredare och kommuner. Respondenterna uppgav ”Det är enkelt 

ställda frågor, bra att alla kommuner får en likadan ingång och kan jämföras”. Sammanfattningsvis 

framkommer utifrån de kommentarer som lämnats en del kritik mot hur BRA-fam används och en del 

kritik utifrån metodens utformning som verktyg i det praktiska arbetet, inte som ett effektivare, 

snabbare, enklare och bättre instrument i huvudsak. Det förekom ett flertal goda exempel på där 

metoden tillförde något vid rekryteringen av familjehem, som ett komplement med relevanta och 

stödjande frågor, som ger bättre förutsättningar för enhetlighet och jämförelser.  

5.2 Analys  

I avsnitt nedan redogörs med egna underrubriker fem områden utifrån undersökningens resultat av 

fallexemplet BRA-fam som i huvudsak kopplas till forskningsfrågan, med stöd av implementerings-, 

organisation- och domänteori.  

 

5.2.1 Komplexiteten vid implementering 

När metoder ska införlivas i en organisation måste behovsinventering genomföras tidigt, planeras och 

ordnas med lokaler och utrustning men även genom att höja kunskapsnivån eller att förändra kulturen 

som råder. Karin Guldbrandsson (2007) beskriver det som att metoden bör få tid till att ”mogna”  

(s. 16, a.a.). När metoden är integrerad i organisationen kan den utvärderas och lokala anpassningar 

tillåtas. Metoden ses som institutionaliserad när den kvarstår, trots politiska förändringar, personal-

omsättningar eller omorganisationer. Relevans och användbarhet är viktigare för slutresultatet än hur 

implementering av metoden har gott till (a.a.). Utifrån de svar som respondenterna gav om implement-

eringsår samt frågan avseende kvalitén för utredningarna tolkas det som att BRA-fam fortfarande kan 

befinna sig i mognadsfasen, detta då metoden nyligen implementerats och inte utvärderats 

(Socialstyrelsen, 2012, Art.nr: 2012-6-12).  

  I artikeln som avser implementering av metoder, ”Fostering implementation of health services 

research findings into practice” beskriver författarna (Damschroder, Aron, Keith, Kirsh, Alexander & 

Lowery, 2009) vikten av förmågan att se helheten och de hinder som språk och terminologi innebär, 

att enheter eller verksamheters förutsättningar skiljer sig åt i vissa avseenden, såsom i kommunal och 

privat regi. Det går även här att göra kopplingar till de formella och styrande strukturerna inom 

domänteorin. Det finns svårigheter som måste övervinnas vid implementering socialt arbete för ett 

enhetligt och likvärdigt metodarbete ska består inom organisationer. Det innebär att metoder inte alltid 

kan följa en förutsagd och framtagen implementeringsmetods ramverk. 

  Enhetlighet och likvärdighet får ytterligare betydelse för att kunna utvärdera en metod inom en 

domän eller organisation och därför bör utvärdering göras. Det bör ses utifrån den kontext implement-

eringen avser med en medvetenhet kring olika förutsättningar och stärka ramverkets struktur för att 
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kunna evidensbasera metoden. Om märkbara fördelar än tidigare kan finnas, såsom effektivitet eller att 

metoden är enklare att använda, så är det lättare att implementera (Guldbrandsson, 2007). Metoden får 

samtidigt inte upplevas för komplicerad att använda än tidigare metod för att den ska accepteras av 

professionen.  

  Enligt Guldbrandsson (2007) bör förändringsbeslut tas på en mer övergripande nivå i en org-

anisation. Detta får stöd i undersökning i tabell 5.2, där 27 respondenter besvarade frågan varav 17 av 

dessa upplevde att beslut var fattade på myndighetsnivå. Av dessa 17 respondenter uppgav 6 stycken 

att beslut var fattat i delaktighet med enhetschef och familjehemsutredare. Av de 27 respondenterna 

uppgav 8 stycken att beslutet endast fattats av familjehemsutredare. Besluten är således fattade i 

övervägande fall på myndighetsnivå och delvis integrerade med professionen vilket får stöd av och 

överensstämmer med Guldbrandsson (2007). Även som nämndes tidigare är brukardeltagande av 

betydelse (Bengtsson, 2012) som betonar relationen mellan forskare, profession och brukar, en av 

kärnkomponenterna inom implementeringsteorin. Detta kunde bättre fångats in i undersökningen 

genom att även inkludera brukare. 

 Förståelsen för vad som krävs, vilken kapacitet som förväntas och som implementering av metoder 

i socialt arbete omfattas av är avgörande för att kunna ta itu med klyftan mellan forskning och 

profession, vilket är något som Joseph Durlak och Emily DuPre (2008) lyfter. Författarna beskriver 

även att kunna förstå, genomföra och implementera framgångsrikt krävs kapacitet med hänvisning till 

definitioner som den nödvändiga motivation och förmåga att identifiera, välja, planera, genomföra, 

utvärdera och upprätthålla effektiva insatser vid implementering (a.a.). Enligt domänteorin och de 

faktorer såsom politisk viljan och ideologi som avspeglar sig i kommuners prioriteringar, vad de väljer 

att satsa på och hur insatserna ska drivas i kommunal eller privat regi, talar för att finna förut-

sättningar för en enhetlig och likvärdig metodimplementering inte är helt okomplicerat. Ökade förut-

sättningar kan dock uppnås genom bred kunskapsinhämtning och intern samt extern utbildning vilket 

utvecklas vidare i avsnitt nedan.  

 

5.2.2 Utbildning och kunskap vid metodimplementering 

En metod som är införd och väl integrerad hos professionen i det praktiska arbetet och där personalen 

fått utbildning i den nya metoden har större förutsättningar att lyckas vid implementeringen. Därtill 

kan tillföras kärnkomponenternas betydelse inom metoden, om att beslut fattade på rätt nivå och är väl 

integrerade i organisationen har en god grund för att nå ett bra resultat genom hela implementerings-

processen. Det fanns en önskan om att fånga in respondenternas förkunskaper i metoden, om de 

deltagit i pilotstudien och om respondenterna fått utbildning i hur metoden skulle användas. Resultatet 

kunde således visa om respondenterna fick möjlighet att involveras i BRA-fams implementering i 

tidigt stadium för att se metodens för- och nackdelar. Syftet är att det ska leda till deltagande med 

ökade möjligheter för att implementeringen finns kvar i organisationen över tid och på så sätt öka 

förutsättningarna för att nå ett framgångsrikt resultat. Resultatet i undersökningen visade att 13 av 30 
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respondenter, 44 procent, hade deltagit i pilotstudien trots att urvalet var hämtat med kriteriet att 

kommunens familjehemsenhet skulle varit deltagare i pilotstudien av BRA-fam. Resultatet kan tolkas 

att stor andel nyanställda har tillkommit och därmed inte varit deltagande under själva implement-

eringen av metoden. Att professionen får utbildning och kunskap i hur metoder och interventioner ska 

användas, hur insatser och resultat ska dokumenteras och registreras är av betydelse inom implement-

eringsteorin (Bergmark et al., 2011) och där resultatet även här visade att 44 procent av respond-

enterna fått utbildning i metoden. Den utbildningen innebar dock i övervägande fall av intern-

utbildning av metoden BRA-fam eller ett par dagars introduktionsutbildning i samband med 

implementeringen. Utifrån tabell 5.1 framgår det att cirka 70 procent av de som deltagit i pilotstudien 

fått utbildning i metoden och av de som inte deltog i pilotstudien har endast 24 procent fått utbildning. 

Detta skulle kunna tolkas som brister i uppföljning och fortlöpande utbildning för personal vid 

implementering och metodanvändning. 

 

5.2.3 Kritisk reflektion av metodanvändning 

En faktor för att implementeringen ska befästas är att användare har en tilltro till metoden och dess 

syfte (Guldbrandsson, 2007). Lokala förändringar av BRA-fam hade genomförts vilket medför en risk 

för att metoden kan komma att användas på ett sätt som den inte är avsedd för. Exempel som framkom 

var att familjehemsutredare redan efter ett första ingående telefonsamtal skickar BRA-fams frågor till 

det presumtiva familjehemmet som själva får svara på frågorna skriftligt och därefter returnera dem till 

handläggaren. Därmed mister rekryteraren de första stegen enligt BRA-fam manualen, att möta 

familjen i inledningsskedet och på så sätt kunna bilda sig en uppfattning. Istället kan utsållningen 

redan ske efter ett icke interaktivt möte om den presumtiva familjen redan vid frågorna och skriftlig 

information avstår att gå vidare i processen. Kommer inte det utskickade och besvarade fråge-

formuläret i retur tar familjehemsutredaren inte kontakt igen utan ser det som ett första bortval. Redan 

här blir metodanvändningen inte utifrån manualens rekommendation (Socialstyrelsen, 2014, art.nr: 

2014-2-5). Utifrån implementeringsteorin förordas att man följer framtagna rutiner för att nå ett lyckat 

resultat. Organisationsteorin är även av betydelse utifrån konstruktion av meningsfullhet och värde i 

det praktiska arbetet, även inom olika domäner som utför socialt arbete finns det lagstiftning och 

beslutsordning som kan påverka variationer i implementering. 

Vid den öppna fråga, ”finns det något annat du vill tillägga?”, framkom en del kommentarer. Det 

uppgavs att ”BRA-fam väcker frågor hos nya familjer och kan leda till att de inte vill vara familje-

hem”, ”få som har tänkt på ett tredelat föräldraskap”, ”det är självklara frågor och svar” eller ”det är 

väldigt enkelt att svara på frågorna, bra som första screening vid nya familjehem”. Personer som är 

intresserade av att bli familjehem ska besvara samma frågor oavsett vilken familjehemsutredare de 

träffar. Det finns då möjlighet dels för familjen att få uppfattning om vad uppdraget skulle innebära 

men även för familjehemsutredaren i ett tidigt skede bedöma ifall familjen inte är lämpad för upp-

draget. Det ges återkoppling till familjen där svaren diskuteras och bidrar på så sätt till en mer 
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transparant utredningsprocess (Socialstyrelsen, 2014, art.nr: 2014-2-5). Enligt användarinstruktionerna 

till BRA-fam ska familjehemsutredare finnas tillgänglig när presumtiva familjehem fyller i formuläret 

och det är av vikt att samtliga frågor besvaras. Dock står det endast att kommunikationen kring 

frågorna kan försämras om det skickas per post men att det går ”om situationen ändå kräver det”  

(s. 16, a.a.).  Delar av det som framkom i tilläggen från respondenterna var av blandad karaktär och 

har inte direkt koppling till uppsatsens frågeställningar men då uppsatsförfattarna vill bibehålla full-

ständig transparens valdes att redovisa alla tillägg. Med återkoppling till kommentarer som respond-

enterna gav om BRA-fams frågeformulär använder Socialstyrelsen (2014, Art.nr: 2014-6-25) 

ordalydelsen ”Frågorna är konstruerade på ett sätt som inbjuder till socialt önskvärda svar” (s. 47, 

a.a.). Vad sedan syftet är med att det redan i manualen framkommer att svaren inbjuder till önskvärda 

svar är något som kan ifrågasättas då informationen kan påverka relationen mellan profession och 

brukare vid familjehemsutredning. Detta är relevant för undersökningens syfte då det visar att 

respondenterna upplever viss otillfredsställelse med användandet av metoden, vilket dock inte direkt 

berör implementeringen. Det kan ses som en indirekt faktor då det påverkar tilltron till metodens 

ursprungliga syfte att utveckla en likvärdig och enhetlig rekryteringsmetod i landet. 

 

5.2.4 Delaktighet och tillfredsställelse 

Enligt författarna Oscarsson (2009), Bergmark, Bergmark och Lundström (2011) uppnås ultimat 

resultat mellan berörda aktörer och intressenter om samverkan och delaktighet åstadkommits i 

implementeringsprocessen. Detta baseras på implementeringsteorin. 

  Resultatet med flera svarsalternativ avseende vem som valt att implementering av metoden ska 

genomföras, vilket ger tyngd åt implementeringsprocessen, visar att myndighetsbeslut låg bakom i 

övervägande fall. Detta får även stöd enligt implementeringsteorin (Guldbrandsson, 2007) som 

nämndes ovan 5.2.1, avseende att beslut ska fattas på övergripande nivå för att genomföra implemen-

tering och därefter integreras i organisationer. Det innebär att familjehemsutredare och brukare hade 

med ökad delaktighet kunnat förbättra resultatet avseende tillfredsställelse med implementeringen och 

samverkan mellan aktörerna. Detta är dessutom också något som förutsatts genom uppsatsen, att 

profession och praktiker inom domänen socialt arbete besitter kunskap avseende värdet av relationen i 

synnerhet mellan profession och brukare (Oscarsson, 2009; Bergmark et al, 2011). 

 Svarsfrekvensen avseende upplevelse av vem som har varit delaktig i implementeringen uppgav 53 

procent delaktighet av chefen och 87 procent att familjehemsutredare varit delaktig i implement-

eringen av BRA-fam. Avseende brukares delaktighet i metodval framkom 27 procent och vid 

implementering 37 procents delaktighet. Detta resultat står i direkt motsats till det som Anttila och 

Blom (2016) beskriver och som framkommer avseende värdet av att vid utvärderingar samverka med 

brukare och klienter. Trots den låga delaktigheten från brukare uppgav 50 procent av respondenterna, 

som redovisades ovan, att de känner tillfredsställelse med implementeringen av metoden. Ytterligare 

framkom att hos dessa respondenter uppfattades en betydligt lägre andel delaktighet hos chefer och 
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familjehemsutredare. Tillfredsställelse bör omfatta dels kunskap om den implementerade metodens 

syfte samt värdet av brukares delaktighet. Om resultatet på frågan avseende tillfredsställelse med 

implementeringen av BRA-fam uppgår till 81 procent som lämnar ett positivt resultat, är tillfreds-

ställda med implementeringen, framkommer kärnkomponenten ”utbildning” inte upplevts varit av så 

stor betydelse för tillfrågade respondenter, alternativt att kunskap om implementeringsteoretiskt 

avgörande faktorer inte värderats. Detta resultat talar för att implementeringen är i sin mognadsfas då 

det kvarstår att involvera brukares delaktighet, såväl inom beslut som i själva implementerings-

processen (Guldbrandsson, 2007). Enligt domänteori förutsätts professionsutövare, i detta fall 

familjehemsutredare, arbeta standardiserat och enhetligt, vilket inte alltid är så i praktiken och där 

undersökningen ger sitt stöd utifrån redovisat resultat. 

  Utifrån resultatet kopplat till The Public Policy Process framkommer att BRA-fams implement-

eringsprocess endast delvis följt den cirkulära processen och att det kvarstår återkoppling, utvärdering 

och revidering följt av fortsatt metodimplementering och metodutveckling.  

 

5.2.5 Reflektion 

Hur samvarierar metodimplementeringens syfte att ta fram bättre och effektivare metoder vid rekryt-

ering av familjehem med målet att metoden ska kunna blir evidensbaserad? Resultatet visar obalans i 

förhållandet till bättre utredningar idag än för två år sedan där 50 procent av respondenterna svarade 

att så inte var fallet (33 procent svarade ja, 17 procent svarade vet ej). Resultatet avseende BRA-fams 

reliabilitet och validitet visade trots allt på godkända resultat och att metodanvändning vidmakthållits i 

verksamheterna. Frågan ”Uppfattar du att utredningarna av familjehem är bättre idag än för 2 år 

sedan”, syftade till att få svar på om BRA-fam som metod faktiskt resulterade i effektivare ut-

redningar. Några utredningsförbättringar kan dock inte påvisas i undersökningen utifrån måttet bättre 

utredningar nu mot förr. Även här kan resultatet kopplas till implementeringsteorin och processen 

utifrån en helhet som ska följas enligt framtagna riktlinjer för att uppnå optimalt resultat (Social-

styrelsen, 2012, Art. nr: 2012-6-12.). Detta kan dock inte generaliseras utifrån denna undersökning då 

det empiriska materialet och metodvalet är begränsat. När implementering av en metod sker kan det 

bättre och tydligare beskrivas som en process än en händelse, där idéen om en ny metod presenteras 

och för att uppnå en övergripande och bestående förändring bör beslutet vara fattat på rätt nivå inom 

organisationen (Guldbrandsson, 2007). Den nivån kan även förstås utifrån ett domän- och 

organisationsteoretiskt perspektiv då det styrning och förväntningar kan variera inom olika enheter och 

verksamheter. Oavsett organisation eller verksamhet finns förutsättningar och processer vid imple-

mentering av metoder i det praktiska arbetet som inte skiljer sig nämnvärt. 

 

  



41 

 

6. Diskussioner och slutsats 

 

6.1.1 Metoddiskussion 

Huruvida en respondent kan representera en kommuns familjehemsvård är något som diskuterades 

under studiens gång och medvetenhet fanns att resultatet kunnat bli annorlunda om fler respondenter 

deltagit. Det hade underlättat om det exempelvis funnits ett nationellt register över vilka metoder som 

kommuner implementerat, alternativt kunnat jämföra olika metoders framgång avseende implement-

eringsprocessen, för att kunna presentera och följa upp dess resultat. Fler respondenter hade kunnat 

nås, då uppgifter gått att inhämta på Socialstyrelsens Öppna jämförelser.  

 Kritik och medvetenhet om studiens brister avseende brukarmedverkan har funnits vilket är ett 

perspektiv av betydelse, i synnerhet då vikten av brukarinflytande lyfts återkommande i under-

sökningen. Ett alternativ hade varit att med en kvalitativ metod intervjua och undersöka brukares 

uppfattning kring metodval och implementeringsprocessen, vilket även gett en djupare kunskap. 

Intervjuerna med familjehemsutredare kunde eventuellt gett ett annat resultat om enkäter skickats ut, 

dels till alla kommuner i landet, men även till privata aktörer. Även här fick begränsningar utifrån tid 

och nivå avgöra metodval och omfattning. Likaså har det i efterhand framkommit intresse att under-

söka om resultatet vid implementering av metoder skiljer sig något ur ett genusperspektiv. 

  När telefonintervjuerna genomfördes framkom att frågorna kunde formulerats något tydligare, 

exempelvis avseende användande av metod och standardiserat bedömningsinstrument, vilket krävde 

ett förtydligande. Trots att noggrant arbete avseende frågeformuleringen gjordes framkom brister, 

troligen på grund av oerfarenhet på området. Utifrån syfte och frågeställningar kunde kvalitativ studie 

varit ett alternativ, men blivit begränsat till Stockholms närområde på grund av tidsaspekten, då 

avstånd och tidsperiod för den empiriska datainsamlingen var förlagd i samband med påskhelg.  

 Tidsstudie hade genomförts där frågorna kontrollerats och besvarats på cirka 8 minuter. Dock 

svarade vissa så utförligt att intervjun tog längre tid än vad som var angivet. Under metodvalet 

diskuterades eventuella problem, om det var genom telefonintervjuer som flest familjehems-

handläggare kunde nås och om det genom informationsmail till den mailadress som uppgavs på 

kommunens hemsida var tillräckligt för att fånga intervjupersoners intresse för uppsatsen (bilaga 1). 

Det visade sig att tillmötesgående familjehemshandläggare gärna lämnade information i de fall där 

kontaktuppgifterna gick att inhämta på kommunens hemsida. Om så inte var fallet blev uppsökandet 

mer komplicerat, då vissa kommuner har mer anonym framtoning ofta i kombination med sökväg via 

kommunens kundcenter. Där blev informationen knapphändig och möjlighet att nå fram till familje-

hemsutredare mer problematiskt. Vissa kommuner tog dock själva kontakt och föreslog tid när de 

kunde nås för att genomföra telefonintervjun.  
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6.2.2 Resultatdiskussion 

Under telefonintervjuerna baserade på strukturerade enkäter framkom att implementeringen av 

metoden skiljer sig åt. Några kommuner hade implementerat BRA-fam i sin helhet och vissa endast 

delvis. Då implementering är en konstant pågående process utifrån implementeringsteorin minskar 

således möjligheterna att uppnå likvärdigt, enhetligt och jämförbart resultat i synnerhet efter så kort tid 

som förlöpt sedan BRA-fam implementerats (Socialstyrelsen, 2012, art.nr: 2012-6-12). Detta ger stöd 

för den komplexitet och de problem som implementering av metoder i socialt arbete innebär. 

  Vid telefonintervjun framkom på fråga 2, ”Har du fått utbildning i BRA-fam?” att utbildningen ofta 

innebar internutbildning eller ett par introduktionsföreläsningar genom Socialstyrelsen. Om 

regeringsuppdraget till Socialstyrelsen, att utveckla en ny bedömningsmetod för rekrytering av 

presumtiva jour- och familjehem, endast omfattas av ett par dagars utbildning i metodanvändningen 

och därmed överlåter implementeringsprocessen till den enskilda organisationen, strider det mot 

hanteringen av de betydelsefulla faktorer och kärnkomponenter som samtidigt redovisats 

(Socialstyrelsen, 2012, art.nr: 2012-6-12; Socialstyrelsen, 2013, art.nr: 2013-2-8; Guldbrandsson, 

2007). En svag samvariation mellan delaktighet och tillfredsställelse med implementeringen framkom 

i undersökningen (tabell 5.6) och att det förekom brister avseende metodutbildning hos respondenter 

som inte har deltagit i pilotstudien (tabell 5.1). Utbildning är en påverkansfaktor vid metodanvändning 

och är av betydelse vilket även forskningen ger stöd för (John S. Brekke et al., 2007).  

 En ökad insats avseende brukarinflytande kunde förbättrat relationen och delaktigheten mellan alla 

involverade intressenter vid en implementeringsprocess i alla dess faser. Det finns troligen kunskap 

om även tyst sådan att inhämta från gruppen och omgivningen (Grape et al., 2006) som kan påverka 

såväl metodval som implementering. Att stärka upp implementeringsprocessen med utökad kunskap 

och stöd i en teori, exempelvis utifrån ett implementeringsteoretiskt ramverk torde ge ökat tillfreds-

ställelse och dessutom ge ett bättre syftes- och måluppfyllt resultat. Utifrån resultatet avseende sam-

variationen mellan delaktighet och tillfredsställelse har BRA-fams implementeringsprocess svagheter. 

Bristande brukardeltagande har framkommit i studien och för att kunna uppnå dokumenterat gott 

resultat och god effekt av socialt arbete bör alla aktörer vara delaktiga. Mot uppsatsens inledning med 

bakgrund och problemformulering kvarstår således faser avseende BRA-fams implementerings-

process. Enligt The Public Policy Process teori kvarstår även arbete inom metod-utveckling, att 

metoden ska utvärderas, följas upp och förbättras i synnerhet avseende delaktighet mellan alla 

involverade intressenter, i synnerhet för att stärka relationen mellan forskning, profession och brukare. 

  Det framkom intressanta kommentarer under telefonintervjuerna som väckte tankar även utanför 

uppsatsområdet. Bland annat framkom att vissa privata aktörer och konsulentstödda verksamheter som 

erbjuder familjehemsplatser endast använder delar av BRA-fam som bedömningsinstrument vid 

rekrytering av familjehem. Detta oroade några familjehemsutredare då kvalitén på dessa utredningar 

kunde ifrågasättas. Det framkom att utredningar genomfördes av personer som aldrig tidigare arbetat 

inom familjehemsvården eller i vissa fall utan erfarenhet av socialt arbete (fråga 14). Utifrån ett 
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organisationsteoretiskt perspektiv där det skett en övergång från de slutna till de mer öppna system-

modellerna kan det resultera i ökade skillnader vid implementering av metoder och metodanvändning 

(Grape et al., 2006). Detta får konsekvenser för likvärdighet och enhetlighet inom familjehemsvården. 

 

6.2.3 Avslutande diskussion 

Utifrån det resultat som framkom i undersökningen ökar tron på förutsättningarna att en enhetligare 

och likvärdig metods implementering kan förbättra familjehemsvårdens problematiska situation, att 

rekrytera familjehem som motsvarar samhällsbehovet, vilket nämndes i inledningen. Förväntningarna 

på en nyimplementerad metod kanske inte kan eller bör vara högre än vad som framkommer avseende 

respondenternas uppfattning kring delaktighet och tillfredsställelse. 

  Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att kommuner ges utrymme för egna metodval. Detta 

kan vara en bidragande faktor till att generaliserbarhet inom domänen socialt arbete blir ett begränsat 

fenomen. Skallkrav kan införas avseende metodimplementering såsom behovskontroll, införandekrav, 

användningsregistrering och ett fortlöpande arbete kring vidmakthållandet av metodarbetet. Då skulle 

ett enhetligt statligt register kunna utformas på ett rättssäkert sätt inom familjehemsvården där alla 

aktuella jour- och familjehem finns registrerade, bedömda och utredda enligt en och samma metod. 

Exempelvis inom familjehemsvården, som omfattar hem och boendeformer för cirka 28.700 placerade 

barn och unga (Socialstyrelsen, Art.nr: 2015-12-33) och ett stort antal utredda jour- och familjehem, 

finns det utförare för olika typer av uppdrag. Ett register som bearbetats utifrån en likvärdig, enhetlig 

bedömnings- och rekryteringsmetod skulle lägga goda grunder för framtida forskning inom familje-

hemsvården i strävan att arbeta fram evidensbaserade metoder i socialt arbete på en rikstäckande nivå. 

  Bergmark et al. (2011) skriver i ”Evidensbaserat socialt arbete- teori, kritik, praktik” att det finns 

stora svårigheter att ha aktiv klientmedverkan då det ofta ligger på den enskilda socialarbetaren om hur 

det ska formas. Författarna lyfter även ett alternativ eller komplement för klienters inflytande är att 

vända sig till brukarorganisationer som får representera klientgrupper. I ett tidigt skede blev det tydligt 

att brukare inte var nämnvärt delaktiga i denna studie vid beslut eller förslag av metodval eller vid 

implementering av metoden BRA-fam (fråga 5, 8 & 9), något som kunde förbättras övergripande 

eftersom det dels påverkar familjehemmet men även de barn som ska placeras. 

  Med perspektiv utifrån brister avseende kommunernas tillsyn i såväl familjehemsvården och HVB-

företagande och såväl kommunala som privata uppdragstagare i praktiskt utövande av metoder i 

socialt arbete väljer vi att inte fördjupa oss i frågan under skrivandet av denna uppsats. Ämnet är dock 

inte mindre intressant. Ansvarsfrågan kan ställas på sin spets även utifrån ett kritiskt perspektiv med 

hänvisning till Forsmans (1997) beskrivning av konsekvenser av användningen utifrån framtagen 

forskning där författaren lyfter tre punkter; vem bär ansvaret för hur forskningen används, vad kan 

forskaren veta om vad konsekvenserna leder till och hur kan missbruk förhindras? Vem bär då 

ansvaret och vilka konsekvenser kommer det att få för metodimplementering på såväl kort som lång 

sikt? Tillsyn och uppföljning av metodanvändning är viktig enligt Åkerheilm (2015). Med en mer 



44 

 

reglerad metodimplementering och uppföljning skulle de negativa konsekvenserna begränsas och 

myndigheter få en bättre insyn och överblick i familjehemsvården. 

6.2 Slutsatser 

Denna studies syfte var att undersöka implementeringsprocessen av en bedömningsmetod inom 

socialtjänstens familjehemsvård, som bidrag till ökad kunskap och enhetlighet inom socialt arbete.  

Enligt implementeringsteorin har en metod som är införd och väl integrerad hos professionen i det 

praktiska arbetet, och där personalen fått utbildning i den nya metoden större förutsättningar att lyckas 

med implementeringen. Denna studie visar på att lokala förändringar förekommer vid implement-

eringen av metoden BRA-fam, vilket kan medföra en risk för att implementeringsprocessen avstannar 

eller i ett längre perspektiv inte kvarstår vid politiska förändringar, personalomsättningar eller om-

organisationer. Det bör dock tas i beaktan att frågor med fler möjliga svarsalternativ och fler deltagare 

i denna studie kunde ha påverkat resultaten.  

  Denna studie, med begränsat material, är möjligen inte av övergripande betydelse inom domänen 

socialt arbete. Det finns dock en medvetenhet om att förändring såsom ökad delaktighet skulle vara av 

betydelse vid implementering av metoder och inom familjehemsvård. Om något anmärkningsvärt 

framkommit så är det relaterat till de låga förväntningarna som respondenterna hade på en nyimplem-

enterad metod som trots allt har sitt ursprung i ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen. 

  Om det framkom något signifikant samband avseende förhållandet till relationen forskning, 

profession och brukare så ville studien undersöka om det hade någon påverkan på resultatet. Kunde 

det genom telefonintervjuer med professionen, baserade på en strukturerad enkät, påvisa att det fanns 

samband alternativt att det samvarierade i någon omfattning så kanske det inom domänen socialt 

arbete kunde öka förutsättningarna för en enhetlig och likvärdig forskningsutveckling.  

  Som nämndes under kapitlet om olika aktörer och metodanvändare, 1.1.1, så finns fler aktörer inom 

familjehemsrekryteringens verksamhetsområde, såsom de konsulentstödda verksamheterna och andra 

privata verksamheter som upphandlas av kommunerna. Privata aktörers inträde i det sociala arbetes 

domän kan få konsekvenser vid implementering. Transparens inom verksamheter, syften med metod-

användning och andra bakomliggande intressen, eventuellt ekonomiska incitament, kan vara betyd-

ande faktorer vid utvecklingsprocessen för relationen forskning, profession och brukare. Hur till-

förlitliga och likvärdiga blir implementeringen av metoder, och vilka konsekvenser får detta för 

metodens kvalité? Med skallkrav på metodanvändning samt en certifierad utbildningsnivå hos familje-

hemsutredare skulle kartläggning och uppföljning vara inledning till en gynnsammare framtid 

avseende forskning och implementering av metoder inom familjehemsvården. 
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Bilaga 1.                             

                                                                                                    Stockholm 2016-03-22 

 

Bästa familjehemsutredare! 

Vi är två socionomstudenter från Ersta Sköndal högskola som i vår C-uppsats skriver om 

implementering av metoder och instrument i socialt arbete. Uppsatsen kommer att fokusera på 

relationen mellan brukare, profession och forskning inom familjehemsvården vid implementering av 

bedömningsmetod. 

Nu önskar vi komma i kontakt med dig som utifrån BRA-fam rekryterar familjehem i kommunen. 

Vi hoppas att vi får ringa upp dig under vecka 12-14 för en kortare intervju som tar max 10 minuter. 

Du är självklart anonym och kan avbryta deltagandet när som. 

Har du några frågor kontakta oss gärna på 

klockar-sara.uddeback@student.esh.se         följt av privat mobilnummer 

susanne.wallin@student.esh.se                     följt av privat mobilnummer 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Klockar-Sara Uddeback och Susanne Wallin 
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Bilaga 2. 

Inledning och presentation. Du som deltagare kan när som helst utan orsak avbryta intervjun. Dina 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och användas i syfte som empiri till vår C-uppsats. Du 

kan komma att uppleva att några av frågorna liknar varandra. Frågorna är med svarsalternativ ja, nej 

och ibland med följdfrågor och i vissa fall med flera svarsalternativ. Med brukare avser vi familjehem 

och de placerade. Har du några frågor, annars börjar jag?  

 

Kodning av resultat.  

Nej= 0, Ja=0, Vet ej=99. Årtal omvandlas till 2012=2, 2013=3, och så vidare. Delaktig=1, Ej 

delaktig=0. Bortfall, avböjt= 88, Bortfall, ej nådd= 77. 

Frågor för telefonintervju. 

1. Deltog du i pilotstudien av BRA-fam?   Ja          Nej 

2. Har du fått utbildning i BRA-fam?                                   Ja          Nej 

3. Vilket år implementerades BRA-fam på enheten?                     År: ______ 

4. Hur många utredningar med BRA-fam har du gjort sedan start?          Antal_____ 

5. Varför har ni valt att implementera BRA-fam? Flera svarsalternativ. 

a. Myndighetsbeslut                     b. Förslag från familjehemsutredare      

c. Förslag från familjehemmen      d. Vet ej 

6. Vilka förväntningar hade du på BRA-fam? Flera svarsalternativ. Att det skulle vara…  

a. Effektivare b. Snabbare     c. Bättre än tidigare metod     d. Enklare   

e. Annat________________________________________________________________ 

7. Har BRA-fam levt upp till dina förväntningar?                           Ja          Nej 

8. Hur uppfattar du att val av bedömningsmetod har gått till? (Läs en i taget). 

a. Att Enhetschefen var                        Delaktig    Ej delaktig 

b. Fam.h.utredare var                            Delaktig      Ej delaktig 

c. Brukare var                                                   Delaktig      Ej delaktig 

9. Hur uppfattar du att implementeringen av bedömningsinstrumentet har gått till?  

a. Enhetschefen var                                                               Delaktig     Ej delaktig 

b. Fam.h.utredare var                                          Delaktig      Ej delaktig 

c. Brukare var                                                                       Delaktig      Ej delaktig 
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10. Är du tillfredsställd med implementeringen av BRA-fam?      Ja  Nej 

11a. Uppfattar du att utredningarna av familjehem är bättre idag  

    än för 2 år sedan?      Ja  Nej       

 

11b. Om ja, på vilket sätt?  

___________________________________________________________________________ 

 

12. Uppfattar du att BRA-fam (har god reliabilitet) ger samma  

      resultat om bedömningen görs av någon annan?                                     Ja  Nej 

13. Uppfattar du att BRA-fam (har god validitet) ställer relevanta  

      frågor som svarar upp mot det du behöver veta?                                     Ja Nej  

14. Finns det något annat du vill tillägga?                                                     Ja Nej 

Om ja ______________________________________________________________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avslutning: Det var min sista fråga och då får jag tacka dig för ditt deltagande i denna studie. 


